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Informatie bij het cursusprogramma winter/voorjaar 2023
Half januari 2023 beginnen de eerste cursussen van het nieuwe programma van
HOVO Noord-Nederland. Deze cursussen worden, net als in voorgaande jaren,
gegeven in Groningen, Leeuwarden en Assen.
Cursussen ook online (hybride)

Een aantal cursussen wordt ook online aangeboden. Deze cursussen worden live op
locatie gegeven maar zijn dan ook thuis via de computer of tablet te volgen. Zolang
de cursus niet vol is, hoeft u zich niet apart op te geven voor de online versie. In de
inhoudsopgave kunt u zien welke cursussen ook online worden gegeven:
 cursus ook online.

Cursussen winter en voorjaar

De meeste cursussen in deze gids beginnen in de winterperiode, eind januari of
in februari/maart 2023. Echter in het voorjaar begint de cursus 23WV-1G21, München,
het ‘Athene aan de Isar’ (mei 2023) en de cursus 23WV-2F07, De Transformatie van Parijs
(april 2023).
Aan deze twee ‘voorjaarscursussen’ zal t.z.t. mogelijk nog een enkele cursus worden
toegevoegd. Informatie hierover zal in dat geval worden aangekondigd op onze website
en in de digitale Nieuwsbrief.

Lezingen Hans Renner

In maart wordt in zowel Groningen, Leeuwarden als Assen, een kleine cursus van twee
lezingen gegeven door prof Hans Renner. Het onderwerp sluit direct aan op de huidige,
moeilijke tijden. De lezingen gaan, onder de titel ‘Oorlog, dictatuur en menselijk gedrag’
over de Russische agressie in Oekraïne.
De lezingen overlappen niet met de cursussen, u kunt ze dus altijd in combinatie met
uw andere cursus volgen.

Kijk altijd op de website voor u zich inschrijft

Via onze website vindt u extra informatie over uw cursussen maar ook onze
cursusvoorwaarden of informatie over de cursuslocaties. Ook informatie over een
eventuele extra lezing of andere activiteit wordt hierop gepubliceerd.
Er kan onverhoopt altijd iets veranderen bij een cursus. De tijd moet worden aangepast
of er verandert iets in de data. Het is daarom verstandig om nog even te kijken naar de
informatie op de website voor u zich definitief inschrijft.

Na inschrijving

Na inschrijving ontvangt u via uw mail een inschrijfbevestiging. En uiterlijk 1 week
voor aanvang van de cursus krijgt u de definitieve cursusinformatie. Mocht u deze
bevestigingen niet ontvangen, neemt u dan vooral contact met ons op via hovo@rug.nl.
Namens bestuur en medewerkers een heel goed studieseizoen gewenst,
Jacqueline Kampman, directeur HOVO Noord-Nederland

meer informatie over de cursussen vindt u op www.hovonoordnederland.nl

inhoudsoverzicht

Programma Groningen & online


cursus ook online

23WV-1G01
23WV-1G02
23WV-1G03

Filosofie
Vier vrouwelijke denkers in de dertiger jaren
Het kwaad - Filosofische reflecties op het kwaad
Immanuel Kant - Kritiek van de praktische rede

23WV-1G04
23WV-1G05
23WV-1G06

Geschiedenis
Geopolitieke ontwikkelingen sinds de ‘val van de muur’
Op het kruispunt van Europa
Opkomst en ondergang van het Italiaans Fascisme

23WV-1G07
23WV-1G08
23WV-1G09
23WV-1G10
23WV-1G11

Kunst- en cultuurgeschiedenis
Kerkgebouwen van Constantijn tot Le Corbusier
De Westerse architectuurgeschiedenis, deel 2
Vrouwen in de moderne kunst
Hedendaagse beeldhouwkunst
Richard Wagner en Ludwig II

23WV-1G12
23WV-1G13
23WV-1G14

Mens en maatschappij
Indonesië nu
De roerige jaren ’60 in Frankrijk
Over-leven!

19
20
21

23WV-1G15
23WV-1G16

Muziek en theater
Leven en werk van Robert Schumann en Clara Schumann-Wieck
Nationalistische opera of het nationalisme in de opera?

22
23

23WV-1G17
23WV-1G18
23WV-1G19
23WV-1G20

Natuurwetenschap
Waar haalt de astronomie zijn informatie vandaan?
Voortplanting in het dierenrijk
Van oerknal tot antropoceen
Moderne Wetenschap en Technologie

24
25
26
27

23WV-1G21
23WV-1G22
23WV-1G23
23WV-1G24

Taal en cultuur
Latijn (vervolgcursus)
Ben ik verteller of dichter?
Hoe schrijf ik een goed verhaal?
München, het ‘Athene aan de Isar’

28
29
30
31

23WV-1G25

Wiskunde
Lange lijnen in de wiskunde

32

23WV-1G26

Actueel
Oorlog, dictatuur en menselijk gedrag

33

meer informatie over deze cursussen vindt u op www.hovonoordnederland.nl









8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

inhoudsoverzicht

Programma Leeuwarden & online


cursus ook online

23WV-2F01

Filosofie
De rechtvaardige samenleving

23WV-2F02
23WV-2F03

Geschiedenis
Het nieuwe China in de 21ste eeuw
Armenië: Het land van Ararat

23WV-2F04
23WV-2F05
23WV-2F06
23WV-2F07

Kunst- en cultuurgeschiedenis
De schilderlevens van Lucian Freud, David Hockney en Chuck Close
Kijken naar kunst, deel II
Tien eeuwen kunst in klank en beeld
De transformatie van Parijs

39
40
41
42

23WV-2F08

Mens en maatschappij
Hedendaagse psychologie

43

23WV-2F09

Natuurwetenschap
Van oerknal tot antropoceen

44

23WV-2F10
23WV-2F11

Taal en cultuur
Vergilius, de grootste Latijnse dichter en zijn Aeneïs
Schoonheid en magie van de Finoegrische talen

45
46

23WV-2F12

Actueel
Oorlog, dictatuur en menselijk gedrag

47

36



37
38

Programma Assen
23WV-3D01

Filosofie
Perspectieven op geluk

50

23WV-3D02
23WV-3D03

Geschiedenis
Van Rjoerik tot Poetin: de Isolementsgeschiedenis van Rusland
Geschiedenis en cultuur van het oude Griekenland

51
52

23WV-3D04

Muziek en theater
Actief muziek beluisteren

53

23WV-3D05

Actueel
Oorlog, dictatuur en menselijk gedrag

54

Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden

55

Hybride
Een aantal cursussen wordt ook online (cursus ook online  )aangeboden.
Deze cursussen worden live op locatie gegeven maar zijn dan ook thuis via de computer
of tablet te volgen. Zolang de cursus niet vol is, hoeft u zich niet apart op te geven voor
de online versie.

meer informatie over deze cursussen vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Groningen

groningen - filosofie

Over ‘Het vuur van de vrijheid’ en de wereld van nu

Vier vrouwelijke denkers in
de dertiger jaren

Cursusnummer
23WV-1G01
Docent
Drs. Petra Bolhuis
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Arendt, Rand, Weil en de Beauvoir beschrijven een periode die
zo ingrijpend is voor de wereldgeschiedenis dat alle reflectie
daarover gaat. Ze schrijven over vrijheid én noodlot en hoe je
daarin als denkend mens staande te houden. En hun tijd heeft veel
overeenkomsten met die van nu.
Uitgangspunt van de cursus is het meeslepend geschreven boek
Het vuur van de vrijheid van Wolfram Eilenberger. Dit geeft een
tijdsbeeld en schetst het filosofische denken van de vier vrouwen.
In de colleges zal vooral het filosofische denken centraal staan.
De tijdgeest is herkenbaar aanwezig in het denken en handelen van
alle vier de filosofes. De vraag is op welke manier we die terugzien
in hun denken. Een groot deel van de problemen die zij beschrijven
zijn vandaag de dag opnieuw aanwezig in het wereldnieuws.
Vluchtelingen, oorlog die steeds dichterbij komt, wereldomspannende
ideologieën en de democratie die wankelt.
De filosofische reacties van de vier denkers op hun tijd verschillen
sterk van elkaar. Juist daardoor biedt hun denken aanknopingspunten
om ons te oriënteren op verschillende houdingen ten aanzien van
gebeurtenissen van het heden.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data
Woensdag 1 februari t/m
12 april, 1 maart vervalt.
Reservedatum 19 april.
Tijd
10.00-12.15 uur
Cursusprijs
€ 242,00
Inschrijven voor
18 januari 2023
Opmerkingen
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

Drs. Petra Bolhuis
studeerde filosofie aan
de RUG. Zij is al vele
jaren als docent bij
HOVO werkzaam.

winter/voorjaar 2023 • 8

groningen - filosofie

Filosofische reflecties op het kwaad

Het kwaad

Cursusnummer
23WV-1G02
Docent
Drs. Petra Bolhuis
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Wie de krant openslaat hoeft er niet aan te twijfelen; het kwaad
bestaat. Maar wat is het kwaad? We volgen het historisch filosofisch
onderzoek van Safranski. Hierop zijn aanvulling vanuit huidige
inzichten nodig. Daardoor ondersteund gaan we tien colleges
nadenken over dit complexe en helaas steeds weer actuele concept:
het kwaad.
Filosofen beantwoorden vragen zoals; Gaat het bij het kwaad over
intenties of uitkomsten? Bestaat er radicaal kwaad, of is er vooral
sprake van de banaliteit van het kwaad? Is het kwaad iets dat los van
mensen bestaat?
De cursus biedt denkgereedschap om zelf op een filosofisch
onderbouwde manier over dit weerbarstige, maar uiterst menselijke
thema na te denken.
Het collegeprogramma maakt duidelijk welke onderwerpen er tijdens
deze cursus aan de orde komen.
Programma
1 De oorsprongen van het kwaad.
2 De tweedelingen; lichaam en geest, rede en verlangen, vrijheid en
		 onvrijheid, ordening en chaos.
3 De wil, de vrijheid, het denken en de instituties.
4 Hoe de wereldvrede in zicht komt (Kant) en het verslaan van het
		 kwaad op de aarde mogelijk wordt geacht.
5 De rol van de natuur.
6 Het nihilisme tast het onderscheid goed- kwaad aan..
7 Flirten met het kwaad.
8 Marxisme & (Neo)-liberalisme.
9 Het kwaad als keuze of gebrek aan keuze.
10 Kwaad en gebrek aan kennis, dialoog en oordeelsvermogen.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data
Woensdag 1 februari t/m
12 april, 4 maart vervalt.
Reservedatum 19 april.
Tijd
13.00-15.15 uur
Cursusprijs
€ 242,00
Inschrijven voor
18 januari 2023
Opmerkingen
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

Drs. Petra Bolhuis
studeerde filosofie aan
de RUG. Zij is al vele
jaren als docent bij
HOVO werkzaam.

winter/voorjaar 2023 • 9

groningen - filosofie

Immanuel Kant - Kritiek van
de praktische rede

Cursusnummer
23WV-1G03
Docent
Drs. Arend Klaas Jagersma
Cursusvorm
Hoorcollege (10x)
Data
Vrijdag 3 februari t/m
21 april, 3 maart en 7 april
vervallen. Reservedatum
28 april.
Tijd
14.15-16.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
20 januari 2023

De Duitse filosoof Immanuel Kant (1724–1804) wordt alom beschouwd
als een van de grootste denkers aller tijden. Deze reputatie dankt hij
aan zijn zogeheten ‘transcendentale’ filosofie, uiteengezet in drie
beroemde ‘kritieken’. Deze boeken veroorzaakten een revolutie in de
filosofie en oefenen ook vandaag de dag nog veel invloed uit.
In deze cursus staat Kants tweede ‘kritiek’, de Kritiek van de praktische
rede (1788), centraal. Dit werk werpt nieuw licht op de fundering
van de moraal, geeft een doordacht antwoord op de vraag naar
de aard van goed en kwaad en ligt ten grondslag aan een van de
hoofdstromingen binnen de wijsgerige ethiek. Aan de hand van de
Nederlandse vertaling van dit tweede deel uit Kants filosofische
trilogie worden in deze cursus de belangrijkste ideeën, begrippen en
argumenten uit de Kritiek van de praktische rede besproken. Meer in
het bijzonder zal worden getoond hoe Kant als Verlichtingsdenker
het ethisch goede beoogt te verankeren in de autonomie van de
menselijke rede en daarbij een origineel perspectief ontwikkelt op het
klassieke vraagstuk van de menselijke vrije wil. Aangezien het boek
voortbouwt op de eerste ‘kritiek’, de Kritiek van de zuivere rede (1781),
zal ook aan dit werk de nodige aandacht worden besteed.

Arend Klaas Jagersma
studeerde filosofie aan
de VU in Amsterdam
en was onderzoeker en
docent aan de Faculteit
der Wijsbegeerte van
de RUG.Sinds 1996
verzorgt hij colleges
voor meerdere
hovo-instellingen.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - geschiedenis

Van de euforie in de jaren negentig tot
nieuwe oorlog in Europa

Geopolitieke ontwikkelingen sinds
de ‘val van de muur’

Cursusnummer
23WV-1G04
Docent
Drs. Cindy Besselink
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Dinsdag 31 januari t/m
11 april, 28 februari vervalt.
Reservedatum 18 april.

Tijdens de Cuba crisis van 1962 waren we collectief doodsbang voor
een alles vernietigende kernoorlog. Lange tijd verdween deze angst
naar de achtergrond, totdat de Russische president Poetin afgelopen
februari zijn tegenstanders geheel onverwacht bedreigde met de
inzet van kernwapens. Waardoor en hoe kon het zover komen?
In deze cursus staan de grootmachten Verenigde Staten, China,
Rusland en de Europese Unie centraal. Hun geopolitieke positie wordt
gevolgd gedurende de jaren negentig en de twee daaropvolgende
decennia. Een hoofdrol is weggelegd voor de politieke leiders in deze
periode, zoals Jeltsin, Poetin, Clinton, Bush, Obama, Trump, Xi Jinping
en Merkel. Daarbij kijken we vooral naar het geopolitieke speelveld,
de onderlinge relaties en machtsverhoudingen en uiteraard naar het
politiek handelen van deze leiders.

Tijd
13.00-15.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
17 januari 2023

In de jaren negentig is de Verenigde Staten de onbetwiste
supermacht, terwijl de Westerse wereld met haar liberale, politieke en
economische systeem zeker vanuit eigen perspectief een voorbeeld
vormt voor de rest van de wereld. In 2001 echter, krijgt de VS te maken
met het trauma van ‘Nine-eleven’ en de daarmee samenhangende
oorlogen in Afghanistan en Irak.Tevens gaan de autoritaire nieuwe
leiders van Rusland en China op zoek naar herstel van oude glorie en
vormen hierdoor een bedreiging voor de bestaande wereldorde.

Drs. Cindy Besselink
heeft ruim veertig
jaar ervaring in het
voortgezet onderwijs.
Haar aandacht gaat
vooral uit naar
de Nieuwste en
Contemporaine
Geschiedenis.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - geschiedenis

Roemenië

Op het kruispunt van Europa

Cursusnummer
23WV-1G05
Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van
Ermel
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Op een kruispunt van het Europese continent vinden we een
bijzonder land. Roemenië ligt centraal gelegen tussen Midden-, Oost-,
en Zuid-Oost Europa. Dichtbij conflictgebieden in Oekraïne speelt
het land nu een belangrijke rol in het geopolitieke spel dat zich in de
regio aan het ontvouwen is. Tijd om dit land onder een vergrootglas
te leggen.
Ingeklemd tussen grootmachten als het Habsburgse, Russische
en Ottomaanse rijk heeft Roemenië een bijzondere geschiedenis
doorgemaakt. Terwijl het land als enige in de regio een Romaanse
taal als nationale taal kent, is het land in religieuze zin juist Oosters
Orthodox en erfgenaam van het Byzantijnse rijk. De nationale keuken
vermengt Zuid-Europese elementen, Midden- en Oost-Europese
elementen én kent een duidelijke Turkse invloed. Naast Roemenen
zijn er grote Hongaarse, Duitse en Roma-gemeenschappen in het
land. Hoewel de Orthodoxe kerk in de grondwet is verankerd als
nationale kerk, is de huidige president Klaus Iohannis een etnische
Duitser en protestant.
In het kader van de NAVO vervult Roemenië vandaag een belangrijke
functie. Het ligt immers dicht bij Oekraïne en vormt het duidelijk
de oostgrens van het Westen. Hoe anders was dit voor 1989: onder
Nicolae Ceaușescu was er een ijzeren communistisch regime.
Weliswaar liep dit niet geheel in de pas bij de wensen van Moskou,
bij ‘het westen’ hoorde het land in geen geval! Ook tijdens de
Tweede Wereldoorlog was het land - met z’n Duitse koningshuis
- een bondgenoot van Nazi-Duitsland. Het moderne Roemenië is
dan ook geboren uit geopolitieke strijd in de regio. Het gevolg: een
gecompliceerd maar interessant land dat zowel Oosterse als Westerse
erfenissen kent.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data
Donderdag 26 januari t/m
6 april, 2 maart vervalt.
Reserverdatum 13 april.
Tijd
10.00-12.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
12 januari 2023
Opmerkingen
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

Dr. Nicolaas A. Kraft
van Ermel is historicus,
gespecialiseerd
in contemporaine
geschiedenis van
Rusland, Oekraïne en
Polen.
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groningen - geschiedenis

De evolutie van het kwaad

Opkomst en ondergang van
het Italiaans Fascisme

Cursusnummer
23WV-1G06
Docent
Prof. dr. J.S.A.M. van
Koningsbrugge
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 26 januari t/m
6 april, 2 maart vervalt.
Reservedatum 13 april.

Wie aan de Tweede Wereldoorlog denkt, komt al snel terecht bij
Adolf Hitler. Maar Hitler had zijn nationaal-socialistische ideeën
niet van zichzelf. Hij voelde zich nadrukkelijk geïnspireerd door
Benito Mussolini, de leider van Italië. Die waardering was in het
begin echter zeker niet wederzijds. Mussolini zag zichzelf als de
senior en Hitler als de junior. Dit zou echter in de loop van de jaren
’30 en later veranderen. Deze cursus wil opkomst en ondergang van
het Italiaanse fascisme analyseren en ook ingaan op de vraag naar
huidige fascistische tendensen.
De wording van het Italiaans fascisme heeft alles te maken
met wijdverbreide teleurstelling over de ‘geringe vruchten’ van
de Italiaanse deelname aan de Eerste Wereldoorlog. Op deze
verontwaardiging wist Mussolini handig in te spelen. Hij zag Italië als
een potentieel grote mogendheid die gemodelleerd moest worden
naar het Romeinse Rijk. Dit vereiste een totale economische en
politieke controle die alleen ruimte liet aan het Fascisme. Vanaf de
jaren ’20 ging dit aanvankelijk uitstekend. Hierdoor kon Mussolini
zich verheugen in een ongekende populariteit. Adolf Hitler kopieerde
in feite het Italiaanse model waarna hij gaandeweg – en zeker na het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog – het initiatief van Mussolini
overnam. De Italiaanse verbondenheid met Duitsland zou uiteindelijk
het einde van het Fascisme veroorzaken. Deze collegereeks wil
analyseren hoe het Fascisme in Italië aan de macht kwam, hoe deze
stroming steeds sterker werd en hoe de ‘bloedbroederschap’ tussen
Mussolini en Hitler in de loop van de jaren evolueerde.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Tijd
14.15-16.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
12 januari 2023
Opmerkingen
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans)
van Koningsbrugge
is hoogleraar met
als specialisatie de
Russische geschiedenis
en politiek.
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groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Architectuur en functie, verlies en behoud

Kerkgebouwen van Constantijn tot
Le Corbusier

Cursusnummer
23WV-1G07
Docent
Prof. Sible de Blaauw
Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 16 februari t/m
16 maart, 2 maart vervalt.
Reservedatum 23 maart.
Tijd
11.15.13.00 uur

Het kerkgebouw is een van de meest innovatieve en duurzame
creaties van de Europese architectuurgeschiedenis. Nieuwe
bouwvormen werden vaak in de kerkbouw beproefd en door hun
functie hebben kerken vaak een uitzonderlijke lange levensduur
gekend. In een serie van vier colleges komen verschillende
hoogtepunten uit de geschiedenis van de kerkbouw aan de orde.
Weinig bouwprojecten zijn zeventien eeuwen lang zo inspirerend
gebleken voor opdrachtgevers en architecten als het huis voor de
christelijke eredienst. Ook hebben weinig gebouwen over zo’n lange
periode op zo’n intensieve wijze tot de verbeelding van de gebruikers
en bezoekers gesproken. In deze cursus gaat het niet primair over
bouwstijl en techniek, maar over het kerkgebouw als een functionele
creatie met een grenzeloos potentieel aan beleving en met een
ongeëvenaarde bestendigheid en duurzaamheid.
De vier colleges laten karakteristieke voorbeelden zien van de
toepassing van architectonische vormen en ruimteconcepten
ten behoeve van diverse functies. Ook gaat het om de vraag hoe
opeenvolgende generaties met het overgeleverde gebouw uit het
verleden zijn omgegaan vanuit nieuwe behoeften en veranderde
visies. Zo komt een breed spectrum van functies en betekenissen in
beeld: van tempel, heiligdom, publieke ruimte, toneel voor politieke
representatie, tot cultuurpodium en herinneringsplek.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Cursusprijs
€ 102,00
Inschrijven voor
2 februari 2023

Prof. Sible de Blaauw
is emeritus hoogleraar
Vroegchristelijke
Kunst en Architectuur,
Radboud Universiteit
Nijmegen.
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groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Vanaf de 17e eeuw tot heden

De Westerse
architectuurgeschiedenis deel 2

Cursusnummer
23WV-1G08
Docent
Drs. Johan Holtrop
Cursusvorm
Hoorcollege (6x)
Data
Maandag 6 februari t/m
20 maart, 27 februari
vervalt. Reservedatum
27 maart
Tijd
14.00-16.15 uur

Voor de staat en de kerk was de bouwkunst nog lang de ideale
uitdrukking van autoriteit, religie en de gemeenschap, maar ook de
Amsterdamse kooplieden lieten zich ’ryen van paleyzen’ bouwen. De
grote opgave van de 20e eeuw was de woning- en stedenbouw. Op
het moment verrijzen de meest fantastische openbare gebouwen
zoals de nieuwe musea.
De klassieke principes en de Italiaanse barok heeft in West en
Noord-Europa overal lokale varianten, wat zelfs uitmondt in de
weelderige rococo. Eind 18e eeuw ontstaat als reactie daarop dan
weer het ernstige neoclassicisme. Het is vooral in de loop van de
19e eeuw dat we op grote schaal nieuwe typen gebouwen gaan
zien zoals bibliotheken, spoorstations en appartementsgebouwen
ten behoeve van de zich ontwikkelende burgerlijke samenleving.
Ook worden in deze tijd nieuwe technieken toegepast, zoals het
ijzer, wat aanvankelijk nog werd weggewerkt achter façades met
architectuurstijlen uit het verleden. Zelfs de eerste generatie
wolkenkrabbers in Amerika werden gebouwd in historische stijlen
uit Europa. In de 20e eeuw leidt het nieuwe bouwen tot een echte
breuk met de historische stijlen, een breuk die pas rond 1980 met het
postmodernisme weer wordt hersteld.

Cursusprijs
€ 145,00
Inschrijven voor
2 februari 2023

Drs. J. Holtrop is
kunsthistoricus en
werkt als docent
voor verschillende
instellingen waaronder
HOVO NoordNederland.

We bestuderen de bouwkunst vanaf de 17e eeuw tot heden in relatie
tot de functie van architectuur en de historische ontwikkelingen.
Belangrijke accenten zijn de ontwikkelingen in Nederland, de
openbare ruimte en de moderne bouwkunst van de 20e en 21e eeuw.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Vervolg op de cursus Vrouwen in de Kunst
16e-20e eeuw

Vrouwen in de moderne kunst

Cursusnummer
23WV-1G09
Docent
Drs. Ellen van der Vecht
Cursusvorm
Hoorcollege (6x)
Data
Dinsdag 7 februari t/m
21 maart, 1 maart vervalt.
Reservedatum 28 maart.
Tijd
10.00-12.00 uur

Vrouwen in de moderne kunst: de moderne kunstgeschiedenis van
de late 19e tot de vroege 21ste eeuw aan de hand van de kunst van
vrouwen.

Cursusprijs
€ 145,00
Inschrijven voor
24 januari 2023

Tot eind 19e eeuw (en in sommige landen begin 20ste eeuw) was het
vrouwen verboden om academische kunstopleidingen te volgen. Met
name in de 20e eeuw zijn er ongekend meer mogelijkheden gekomen
voor kunstenaarschap. Erkenning laat echter lang op zich wachten.
Tot in de jaren 1970 leerden we daarom de kunstgeschiedenis enkel
via mannelijke voorbeelden. Dat er daardoor een schat aan prachtige
kunst verborgen bleef, is inmiddels duidelijk dankzij de inspanningen
van vele kunsthistorici die de kunstgeschiedenis met nieuwe kennis
hebben bijgesteld. Nog steeds echter wordt kunst van vrouwen
anders beoordeeld en minder waard gevonden dan kunst van
mannen.

Opmerking
Deze cursus wordt in hybride
vorm aangeboden.

In de cursus doorlopen we de moderne kunstgeschiedenis van
de 20ste en vroege 21ste eeuw. Doel is om de kunst van vrouwen
bekender en ‘gewoner’ te maken. Waardoor we niet meer standaard
alleen aan Picasso denken bij moderne kunst, maar aan Dora Maar, of
aan Jacoba van Heemskerk in plaats van aan Mondriaan.

Drs. Ellen van der Vecht
geeft les op verschillende
gebieden van de
kunstgeschiedenis, met
als specialisaties
Italiaanse renaissance
en de beeldende kunst
van de 19-20e eeuw.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Van DeCaires Taylor tot en met Gormley

Hedendaagse beeldhouwkunst

Cursusnummer
23WV-1G10
Docent
Drs. Miranda van Gelderen
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie

De laatste decennia verlegt de internationale beeldhouwkunst
haar grenzen met spraakmakende, ruimtelijke objecten in
wonderbaarlijke verschijningsvormen die de algemeen geldende
regels voor traditionele beeldhouwkunst uitdagen en overschrijden.
In deze cursus verdiepen we ons in de oeuvres van vijf hedendaagse
beeldhouwers en behandelen hun werk uit de periode 1990 tot
heden.
Antony Gormley (1950) behoort tot de top van hedendaagse
kunstenaars en geeft het menselijk lichaam in de beeldhouwkunst
een nieuwe betekenis. Zijn beroemdste beeld in Nederland is de
'Hurkende man' aan het Markermeer.

Data
Vrijdag 17 februari t/m
21 april 2023, 3 maart en
7 april vervallen.
Reservedatum 28 april.
Tijd
14.15-16.00 uur
Cursusprijs
€ 145,00
Inschrijven voor
3 februari 2023

Marco Cochrane (1962) verwijst in 'Bliss Project', drie grootschalige
beelden van vrouwelijke naakten, naar gebrek aan waardering voor
feminiene kracht in de wereld en de focus op de vrouw als lustobject.
David Cerný (1967) maakt in 1992 furore als hij een Russische tank
roze verft. Ontzagwekkend is zijn kinetische beeldhouwwerk
'Metalmorphosis', een reusachtig hoofd van spiegelende, bewegende,
metalen segmenten.
Paige Bradley (1974) vervaardigt figuratieve beelden. Het bekendste is
'Expansion', een vrouw in kleermakerszit van brons met fel kunstlicht
dat door de scheuren van haar lichaam schijnt.
Jason DeCaires Taylor (1974) ontwerpt onderwatersculpturen die
gaandeweg begroeien met koraalpoliepen, sponsen en manteldieren
en zo het ecosysteem completeren. De indrukwekkende groep
‘Viccisitudes’ staat op de bodem van de Caribische Zee.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Drs. Miranda van
Gelderen is kunsthistorica en doceert
kunstgeschiedenis,
architectuurgeschiedenis
en archeologie aan
diverse onderwijsinstellingen.
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groningen - kunst- en cultuurgeschiedenis

Een Duits kunstenaar en zijn maecenas

Richard Wagner en Ludwig II

Cursusnummer
23WV-1G11
Docent
Drs. Michiel Hagdorn
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 23 februari t/m
20 april, 2 maart vervalt.
Reservedatum 27 april.
Tijd
11.00-13.00 uur

Een cursus over Richard Wagner en koning Ludwig II van Beieren,
tegen de achtergrond van Duitslands eenwording en het Duitse
nationalisme. De relatie tussen Richard Wagner en Ludwig II van
Beieren is legendarisch. De koning maakte het voor Wagner mogelijk,
zijn muzikale projecten te voltooien; de componist schiep voor
Ludwig een mythische droomwereld.  
De cursus richt zich op de wederzijdse inwerking van Richard Wagner
en koning Ludwig II op elkaar, van 1864 tot Wagners dood in 1883.
Hun relatie wordt behandeld in de Duitse context van die jaren: de
eenwording van Duitsland in 1871, het Duitse nationalisme en de
romantische opvattingen over kunst, koningschap en maatschappij.
Wagner gaf daaraan uitdrukking in zijn muziekdrama’s ‘Tristan und
Isolde’, ‘Die Meistersinger von Nürnberg’, ‘Der Ring des Nibelungen’
en ‘Parsifal’ en in de Bayreuther Festspiele; Ludwig II bouwde
zijn sprookjesachtige kastelenNeuschwanstein, Linderhof en
Herrenchiemsee. Beiden schiepen ze een romantisch universum dat
grote invloed zou hebben op het nationale zelfbeeld van vele Duitsers.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Cursusprijs
€ 178.50
Inschrijven voor
9 februari 2023

Drs. Michiel Hagdorn is
literatuurwetenschapper. Sinds 1997
doceert hij aan
meerdere instellingen,
waaronder HOVO,
Duitse literatuur,
muziek en (cultuur-)
geschiedenis.
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groningen - mens en maatschappij

Ontwikkelingstendensen en spanningsvelden

Indonesië nu

Cursusnummer
23WV-1G12
Docent
Dr. Peter Druijven
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

De koloniale geschiedenis van Indonesië staat in Nederland volop in
de belangstelling. Maar minstens zo interessant is het hedendaagse
Indonesië. Een uitgestrekt eilandenrijk, het grootste moslimland
ter wereld en een belangrijke geopolitieke speler in Zuid-Oost
Azië. Een land met een grote etnische verscheidenheid, een snelle
bevolkingsgroei, die op gespannen voet staat met economische groei
en ontwikkeling, een tomeloze verstedelijking en grote ecologische
problemen.
We starten met een korte historische terugblik (toegespitst op
Nederlands Indië) en een geografische verkenning (toegespitst
op de enorme verscheidenheid naar land en volk). Eenheid in
verscheidenheid geldt als het nationale motto en de grote uitdaging
van Indonesië. Het regionaal diverse land wordt geconfronteerd met
tal van etnische en religieuze spanningen met grote politieke en
economische gevolgen.
Indonesië geldt in economisch opzicht niet als een tijger, zoals
sommige andere landen in Z.O.-Azië. Het kent veeleer een
stagnerende economische groei die helaas geen gelijke tred houdt
met de demografische toename. Het rurale gebied kent naast
groei in de vorm van moderne agro-industrie ook veel stagnatie.
De grote agro-industriële plantages hebben geleid tot een enorme
ontbossing en veelal tot een verdrijving van de lokale bevolking.
Indonesië kent dan ook een massale trek naar vooral de grote steden
op Java. Deze massale trek naar de grote steden leidt op zijn beurt
tot spanningsvelden en een toenemende urbane differentiatie. We
gaan in op twee nijpende ecologische probleemvelden: de ontbossing
(ruraal) en de waterproblematiek (urbaan). We besluiten met een
korte geopolitieke schets van Indonesie binnen het krachtenveld van
de Indo-Pacific.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data
Maandag 23 januari t/m
3 april, 27 februari vervalt.
Reservedatum 17 april.
Tijd
11.00-13.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
16 januari 2023

Dr. Peter Druijven
was als docent
en onderzoeker
werkzaam bij de
Faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen van
de RUG.
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groningen - mens en maatschappij

Politiek, cultuur, levenswijzen

De roerige jaren ’60 in Frankrijk

Cursusnummer
23WV-1G13
Docent
Drs. Alberte Roué
Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Net als in veel westerse landen betekenen de jaren ’60 in Frankrijk
het begin van een nieuw tijdperk. Einde van de Algerijnse oorlog,
dood van Édith Piaf, Concorde, Nouvelle Vague, Mei ’68; De Gaulle,
Brigitte Bardot, Françoise Hardy, Jean-Luc Godard, Alain Delon,
Jean-Paul Belmondo, Marguerite Duras. In deze cursus hoort u wat
deze - en nog vele andere in Nederland minder bekende - namen en
evenementen betekend hebben in deze roerige jaren.
Het decennium begint met terroristische aanslagen van aanhangers
van Frans Algerije en in mei ’68 komen studenten in opstand. Intussen
kent het land een forse economische groei en bloeit de jeugdcultuur.

Data
Dinsdag 7 februari t/m
28 maart, 21 febrari vervalt.
Reservedatum 4 april.
Tijd
11.15-13.00 uur
Cursusprijs
€ 178,00
Inschrijven voor
24 januari 2023

Met de Gaulle als oppermachtige President komt er eindelijk
een einde aan de Algerijnse oorlog en vindt de dekolonisatie
plaats. Allerlei prestigieuze werken moeten de grandeur van
Frankrijk bewerkstelligen. Het modale gezin profiteert volop van
de consumptiemaatschappij, het toerisme bloeit, het platteland
verandert.
Met de opkomst van de jeugdcultuur vinden generatieconflicten
plaats. De grote chansonniers krijgen concurrentie van de
opbloeiende 'yéyé' cultuur met nieuwe idolen als o.a. Johnny Hallyday
en Françoise Hardy. Er ontstaan nieuwe stromingen in de literatuur
en in de film: de Nouveau Roman en de Nouvelle Vague. Jean-Paul
Belmondo en Alain Delon worden sterren, Brigitte Bardot maakt
furore.

Drs. Alberte Roué was
verbonden aan de
afdeling Frans bij de
RUG. Ze gaf daar colleges
Franse taalvaardigheid
en cultuur.

De babyboomers generatie wil haar ideeën en levenswijze opleggen
en in mei ’68 breekt in Parijs de studentenopstand uit. Dit betekent
het einde van het gezag van de Gaulle. Een nieuw tijdperk begint.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - mens en maatschappij

Op de automatische piloot

Over-leven!

Cursusnummer
23WV-1G14
Docent
Drs. Marianne Bleumink
Cursusvorm
Hoorcollege (4x)

Het begrip 'stress' wordt vaak in negatieve zin gebruikt. Maar stress
is onmisbaar voor ons overleven.We leven 24 uur per dag. Elke
verandering in en buiten ons lichaam ‘vraagt’ om een reactie. En
om die reactie te kunnen geven, gebeurt er gelukkig heel veel op de
automatische piloot. Onze stressreactie speelt hierin een essentiële
rol. Zonder stress hebben we geen schijn van kans om te (over)leven.
In deze college reeks duiken we in de organisatie en werking van
het autonome zenuwstelsel, onze automatische piloot. Bepaalde
gebieden in onze hersenen vervullen hier een belangrijke rol in. Het
zogenoemde reptielen-brein is het belangrijkste onderdeel. De grote
hersenzenuw, de nervus vagus, is de belangrijkste zenuw die het
lichaam verbindt met de onderdelen van het brein die betrokken zijn
bij de automatische processen.

Data
Donderdag 16 maart t/m
6 april. Reservedatum
13 april.
Tijd
10.30-12.15 uur
Cursusprijs
€ 102,00
Inschrijven voor
2 maart 2023

Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een tak die zorgt voor
actie, de 'sympathicus', en een tak die zorgt voor rust en herstel, de
'parasympathicus'. Beide delen van het autonome zenuwstelsel zijn
afwisselend actief, afhankelijk van de vraag wat er in een bepaalde
situatie nodig is om te overleven. En beide delen zijn even belangrijk
voor onze overlevingskansen. Naast de organisatie en de werking van
het autonome zenuwstelsel verkennen we ook de impact hiervan op
ons dagelijks leven. Onze stressreactie bijvoorbeeld, is van ongekend
belang in onze overleving. Is het wel terecht, dat 'stress' zo negatief
bekend staat?

Drs. Marianne Bleumink
is humaan/medisch
bioloog. Ze heeft als
docent bij diverse
onderwijsinstellingen
Medische kennis en
biologie gegeven.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - muziek en theater

Licht in duistere mensenharten

Leven en werk van Robert Schumann
en Clara Schumann-Wieck

Cursusnummer
23WV-1G15
Docent
Dr. Marcel S. Zwitser
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 25 januari t/m
5 april, 1 maart vervalt.
Reservedatum 12 april.
Tijd
14.00-16.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00

In deze overzichtscursus zullen we de levens en de loopbanen van
Robert Schumann (1810-1856) en zijn vrouw Clara Schumann-Wieck
(1819-1896) parallel verkennen. Werken van beiden worden besproken
en beluisterd.
‘Licht zenden in het duister van mensenharten – dat is de taak van de
kunstenaar’, aldus Robert Schumann, die beschouwd kan worden als
de kwintessens van de muzikale romantiek. Nadat een rechtenstudie
‘de bloemen van mijn fantasie zó heeft verwelkt en bevroren, dat
ze nooit meer het licht zullen zoeken’, strekte Schumann zich uit
naar het licht van de vrije, onbeteugelde fantasie, resulterend in
pianocomposities die nu als de romantische muziek bij uitstek wordt
beschouwd.
Conform de romantische tendens tot idealisering is Schumanns
huwelijk met Clara Schumann-Wieck vaak als een perfect match
voorgesteld. De werkelijkheid was echter weerbarstiger, vooral omdat
Clara als vrouw met allerlei maatschappelijke beperkingen te maken
had.

Inschrijven voor
11 januari 2023

Dr. Marcel S. Zwitser
studeerde muziektheorie
en muziekwetenschap
en promoveerde op
een interdisciplinair
proefschrift. Sinds 2000
verzorgt hij cursussen
voor het HOVO.

De insteek van de cursus is de cursist in te leiden tot de rijkdom van
de muziek van Robert Schumann en Clara Schumann-Wieck en deze
in perspectief te plaatsen door muziekhistorische, muziektheoretische
of muzieksociologische aspecten ervan te belichten..
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

winter/voorjaar 2023 • 22

groningen - muziek en theater

Zingen en spelen in de eigen taal

Nationalistische opera of
het nationalisme in de opera?

Cursusnummer
23WV-1G16
Docent
Huub van ‘t Hek
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Dinsdag 7 maart t/m
26 april. Reservedatum
28 april.

Claudio Monteverdi (1567 - 1643) legt het fundament voor de
theatertaal van de opera. Zangkunst als opperste vorm van
communicatie. Vanuit Mantova en Venetië zal deze muzikale taal
de wereld veroveren. Daarom opera in zeven verschillende talen.
Nationale juweeltjes die het beluisteren en bekijken meer dan waard
zijn.
Er zijn ongeveer 50.000 opera's gecomponeerd. Het ijzeren
repertoire omvat rond de zestig opera's. Waar zijn al die opera's
die niet of nauwelijks gespeeld worden? Waaróm worden die niet
of nauwelijks gespeeld? In veel gevallen ligt het aan de inhoud. Te
tijdelijk onderwerp. Of het ligt aan de muziek. Veel noten zonder
zeggingskracht. En er zijn veel opera's die louter zijn gemaakt voor de
binnenlandse markt. Die zijn geschreven in de eigen, nationale taal.
Omdat de toeschouwer dan beter en gemakkelijker bereikbaar is.
Dankzij de televisietechniek zijn veel van die opera's nu bereikbaar
voor een veel groter publiek. Om ons te helpen elkaar in de eigen
taal te leren verstaan. En wat blijkt? Onder die duizenden totaal
onbekende opera's zitten werken van grote betekenis verborgen.
Daarvan gaan wij er negen bekijken en beluisteren. Om te leren dat
Europa niet uit één taal bestaat, maar dat tientallen talen tezamen
Europa vormen.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Tijd
14.00-16.00 uur
Cursusprijs
€ 178,50
Inschrijven voor
21 februari 2023

Huub van ‘t Hek is
operaspecialist en
heeft zijn eigen Bureau
‘t Hekst & Uitleg.
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groningen - natuurwetenschap

Multi-Messenger Astronomie

Waar haalt de astronomie zijn
informatie vandaan?

Cursusnummer
23WV-1G17
Docenten
Dr. Paul Wesselius
Drs. Jan de Boer
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Het heelal verkennen we met 3 soorten metingen:
elektromagnetische straling (zoals licht), buitenaards materiaal
bekijken (neutrino’s en kosmische straling), en zwaartekrachtgolven.
En middels hun variatie. Bewijs van leven elders in het heelal
overtuigt als we signalen waarnemen van een technologische
beschaving. Metingen aan exoplaneet atmosferen of oppervlaktes
zijn veel dubieuzer.
Sinds midden 20e eeuw is het waarnemen van zichtbaar licht
uitgebreid met radiogolven, submillimeter straling, infrarood,
ultraviolet, röntgen en gammastraling. In elk gebied “zie” je een ander
aspect van ons heelal. Het kost jaren om het beeld van het heelal tot
één geheel te smeden.
Vanaf 1910 kennen we ‘kosmische straling’, superenergetische
protonen en elektronen uit het heelal, die onze atmosfeer doen
‘oplichten’. Sinds 1987 meten we ook buitenaardse neutrino’s.
Vanaf 2015 kunnen we zwaartekrachtsgolven detecteren.We meten
helderheids- en temperatuurveranderingen, explosies, en beweging
van objecten in het heelal. Tijdschalen van milliseconden tot jaren. We
noemen dat tijddomein astronomie.
Recent is er een opleving in SETI (de Search for Extraterrestrial
Intelligence). Er wordt gewezen op allerlei andere manieren om
buitenaardse technologieën te detecteren dan via communicatie
signalen.

Data
Maandag 23 januari t/m
6 maart. Reservedatum
13 maart.
Tijd
14.00-16.00uur
Cursusprijs
€ 145,00
Inschrijven voor
9 januari 2023

Dr. Paul Wesselius
studeerde sterrenkunde
in Amsterdam.
Drs. Jan de Boer
studeerde in Groningen
sterrenkunde.

Benodigde voorkennis voor deze cursus: Affiniteit met de middelbare
school natuurkunde is nodig. Bijvoorbeeld met onderwerpen over
sterrenkunde en straling zoals op https://www.natuurkunde.nl/
artikelen.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - natuurwetenschap

Nakomelingen verwekken met en zonder seks

Voortplanting in het dierenrijk

Cursusnummer
23WV-1G18
Docent
Prof. dr. John Videler
Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Reproductie is het essentiële kenmerk van leven. Generaties
planten zich voort, sterven en nakomelingen herhalen de cyclus.
Geslachtelijke voortplanting is de dominante vorm bij dieren.
Bij seksuele voortplanting ontstaat een nieuw individu uit de
versmelting van een eicel en een zaadcel. Deling, knopvorming,
fragmentatie en parthenogenese zijn vormen van aseksuele
reproductie. Dieren kunnen hermafrodiet zijn of van gescheiden
geslacht.
Elke soort kent zijn eigen voortplantingsstrategie en de thematische
colleges zijn een selectie met een voorkeur voor extreme en bizarre
vormen. We bespreken groepen waarin vrouwtjes de voortplanting
domineren met raderdiertjes en zogende dieren als voorbeelden.
Maar ook de wisseling van geslacht van vrouw naar man of
omgekeerd, broedzorg, kleptogamie, voortplantingscycli van
parasieten en agressieve vormen van seks komen uitgebreid aan bod.
Twee colleges gaan over extreem sociale insecten met uitzonderlijk
complexe voortplantingsmethoden.

Data
Dinsdag 31 januari t/m
21 maart, 28 februari
vervalt. Reservedatum
28 maart.
Tijd
14.00-16.00uur
Cursusprijs
€ 179,00
Inschrijven voor
17 januari 2023

De colleges geven een overzicht van de bizarre diversiteit aan
voortplantingsstrategieën en een verklaring voor het ontstaan van
de menselijke populatie van 8 miljard individuen.

John Videler
introduceerde meer dan
25 generaties Groningse
biologiestudenten in
de diversiteit van het
dierenrijk. Een variant
op die collegereeks,
waarin recente
ontwikkelingen zijn
verwerkt, is voor
HOVO studenten
geschikt gemaakt.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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De reproductieve capaciteit van de mens is weliswaar beperkt maar
zijn grote hersencapaciteit heeft hem in staat gesteld in vrijwel
alle ecosystemen op aarde een structureel geboorteoverschot te
realiseren. Daardoor is het aantal individuen nu toegenomen tot
8 miljard en stijgt nog steeds.

groningen - natuurwetenschap

De aardwetenschappelijke ontdekking van
onze wereld

Van oerknal tot antropoceen

Cursusnummer
23WV-1G19
Docent
Dr. Tom J.A. Reijers
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Vanaf het begin heeft de zich ontwikkelende mens de wereld om zich
heen gebruikt en geprobeerd deze te begrijpen. Wij bezien in deze
cursus hoe de mens de lithosfeer, hydrosfeer, biosfeer, en atmosfeer
heeft onderzocht en gebruikt. Een speurtocht naar wat we met onze
aarde hebben gedaan en een oefening in nederigheid.
Na een overzicht van hoe de mens de dode en de levende aarde
verkende, bestudeerde en beïnvloedde kijken we eerst naar die aarde
zelf, met de in platen verdeelde en bewegende aardkorst. Schiereiland
Europa werd uit zulke platen gevormd. Daarna is er de aandacht voor
het water in de ‘hydrosfeer’, door verdamping en neerslag in een
voortdurende kringloop. Onder de juiste klimaatomstandigheden
verandert water in eeuwig ijs dat door warmte ook snel afsmelt. De
aarde is ten slotte omringd door de ‘atmosfeer’ met haar variaties in
weer en klimaat.
Op de ‘dode’ aarde ontstond leven dat evolueerde in talloze variaties
die samen de ‘biosfeer’ vormen. Soms stierf het leven geologisch
massaal en ‘plotseling’ door catastrofes. Vaker veranderde en stierf
het geleidelijk. Afgestorven harde lichaamsdelen konden fossiliseren,
week lichaamsweefsel veranderde in vloeibare of gasvormige
aardolie of aardgas, dat later door de mens werd gewonnen en
gebruikt als energiebron.
De technisch-wetenschappelijke revolutie bracht de aarde in het
antropoceen en veranderde de aarde in een antropocentrische wereld.
Wat hebben wij daarmee gedaan en hoe moet het verder?

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data
Woensdag 17 januari
t/m 21 februari 2023.
Reservedatum 7 maart.
Tijd
13.30-16.00 uur
Cursusprijs
€ 145,00
Inschrijven voor
3 januari 2023

Dr. Tom J.A. Reijers was
exploratiegeoloog
voor Shell. Hij geeft
tegenwoordig HOVOcursussen en gastlessen
op middelbare scholen.
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groningen - natuurwetenschap

Een algemene inleiding tot de
kwantummechanica en atoomfysica

Moderne Wetenschap en
Technologie

Cursusnummer
23WV-1G20
Docent
Drs. Heiko Mein
Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 1 februari t/m
22 maart, 1 maart vervalt.
Reservedatum 29 maart.

In deze cursus wordt op een voor iedereen begrijpelijke wijze
verteld hoe de onze wereld in elkaar zit en ‘werkt’. De inhoud is
toegespitst op de (basis van de) kwantummechanica en atoomfysica,
die momenteel het wetenschappelijk fundament vormen voor
alle natuurwetenschappen. Daarnaast wordt ingegaan op diverse
toepassingen en toekomstige ontwikkelingen.
Al in de oudheid filosofeerden wijsgeren als Plato en Aristoteles
over het universum en introduceerde Democritus het ‘atoom’ als
bouwsteen van materie. Vanaf 1600 legden geleerden zoals Galilei,
Huygens en Newton, de basis voor de klassieke natuurkunde met
mechanische beschrijvingen van het wereldbeeld. Begin vorige
eeuw ontdekten Einstein, Planck, Bohr en anderen, dat veel klassieke
natuurwetten niet opgingen voor materie, energie en licht. Ze
formuleerden de relativiteitstheorie, de kwantummechanica
en nieuwe atoomfysica, waarmee de basis werd gelegd voor
de moderne natuurkunde, chemie, biologie en meer. Er werden
vele nieuwe toepassingen gerealiseerd, waaronder de computer,
televisie en andere elektronica. Daarnaast kwamen er geavanceerde
kunststoffen, medische apparaten, nieuwe medicijnen en ontwikkelde
men kernenergie, nanochemie en kwantumtechnologie. Dit alles
heeft geleid tot een hoge welvaart, maar ook voor bijvoorbeeld
milieuproblemen en een toenemende complexiteit.

Tijd
14.00-16.00uur
Cursusprijs
€ 167,00
Inschrijven voor
18 januari 2023

Drs. Heiko Mein
studeerde wis- en
natuurkunde aan de
RUG. Hij doceerde
aan hogescholen
en academische
opleidingen en werkte
bij de overheid.

De cursus is goed te volgens voor iedereen die interesse heeft op dit
gebied en vereist geen kennis van wis- natuur- of scheikunde op hoog
niveau.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - taal en cultuur

Vervolgcursus

Latijn

Cursusnummer
23WV-1G21
Docent
Drs. Gerry Mulder
Cursusvorm
Werkcollege (10x)
Data
Dinsdag 31 januari t/m
11 april, 28 februari vervalt.
Reservedatum 18 april.

Zo ‘n tweeduizend jaar geleden werd Europa beheerst door de
Romeinen. Hun cultuur heeft een enorme invloed op Europa gehad:
allerlei Romeinse gewoonten en uitvindingen zijn nog steeds terug
te vinden in ons dagelijks leven. Doordat Rome een wereldmacht
werd, groeide de taal der Romeinen, het Latijn, uit tot de belangrijkste
voertaal, waaruit onze voorouders veel woorden overnamen. Nog
steeds zit het Nederlands vol met woorden en zinnen, die uit het Latijn
afkomstig zijn. Latijn betekent vooral: kennismaken met de wortels van
onze eigen cultuur.
In de Voorjaarscursus van 2023 worden de colleges vervolgd, die in
2005 zijn gestart als een cursus voor beginners. Inmiddels worden de
colleges grotendeels bezocht door oud-gymnasiasten, die hun Latijn
willen ophalen. Momenteel lezen we een tekst over het leven van
Alexander de Grote en daarna gaan we Livius lezen, over de Romeinse
bevrijding en onderwerping van Griekenland. Hierna kiezen we in
overleg een andere schrijver, b.v. Seneca, Ovidius, Vergilius. Inmiddels
is de behandeling van inscripties, die door de cursisten worden
ingebracht, een gezellige traditie geworden. Na elke les wordt als
'toetje' naar een film met een Klassiek onderwerp gekeken. Ook een
powerpointpresentatie behoort tot de mogelijkheden.
Deze cursus biedt niet alleen de mogelijkheid tot het vertalen
van beroemde Latijnse schrijvers, maar ook tot discussie over de
interpretatie van de teksten, de effecten van de stilistische middelen
en de tijdsomstandigheden, waarin de teksten geschreven zijn.
Ruimte dus voor historische en culturele achtergronden.
Als u een redelijke basiskennis van de Latijnse grammatica en syntaxis
hebt, kunt u zonder enig bezwaar aanschuiven bij de reeds bestaande
groep enthousiastelingen! Onze oud-gymnasiasten merken tot hun
vreugde dat hun oude 'vergeten' kennis weer komt opborrelen! U
weet meer dan u denkt!
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Tijd
13.00-15.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
17 januari 2023

Drs. Gerry Mulder is
classica en heeft jaren
Klassieke Talen en
Klassieke Culturele
Vorming onderwezen.
Tegenwoordig geeft
ze cursussen Latijn
en Klassieke Oudheid
bij HOVO NoordNederland.
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groningen - taal en cultuur

Proza en poëzie schrijven

Ben ik verteller of dichter?

Cursusnummer
23WV-1G22
Docent
Marleen Diepeveen
Cursusvorm
Werkcollege (10x)
Data
Woendag 1 februari t/m
12 april, 1 maart vervalt.
Reservedatum 19 april.
Tijd
10.30-13.00 uur

Wat is eigenlijk het verschil tussen een verhaal en een gedicht? Een
strakke definitie is niet te geven en soms lijken de genres erg op elkaar.
Toch is er verschil! U schrijft in deze cursus proza én poëzie en ontdekt
wat u het best ligt.

Cursusprijs
€ 295,00
Inschrijven voor
11 januari 2023

In deze cursus schrijft u de ene week een prozatekst, de andere week
een gedicht. Steeds probeert u zo te schrijven dat u uw lezer boeit!
Kiest u, bij het schrijven van een verhaal, voor bloemrijke of juist voor
sobere taal? Schrijft u liever een vrij vers of kiest u voor een vaste
dichtvorm? Probeert u een prozagedicht? U maakt kennis met allerlei
schrijfvormen.
Programma
Een spannend verhaal of een spetterende dialoog, een kwatrijn of een
rondeel? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van verschillende
vormen? In het ene geval kiest u ervoor te schrijven over een actueel
onderwerp, de andere keer laat u uw fantasie spreken. De mooiste
uitdaging van deze cursus: over hetzelfde thema een gedicht én een
verhaal schrijven.
U schrijft uw teksten thuis, aan de hand van een opdracht. Tijdens de
cursusbijeenkomst luisteren we naar elkaars teksten. Zo leren we van
elkaar en ontdekken hoe onbegrensd de mogelijkheden van taal zijn!

Marleen Diepeveen
geeft al meer dan
vijfentwintig jaar
schrijftraining. Zij is
een van de (weinige)
gekwalificeerde
docenten schrijven in
Nederland.

Voor cursisten die al eerder meededen aan deze cursus: het
cursusprogramma is nieuw!

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - taal en cultuur

Perspectief en plot

Hoe schrijf ik een goed verhaal?

Cursusnummer
23WV-1G23
Docent
Marleen Diepeveen
Cursusvorm
Werkcollege (10x)
Data
Donderdag 2 februari t/m
13 april, 2 maart vervalt.
Reservedatum 20 april.
Tijd
10.30-13.00 uur

Schrijft u het verhaal over een museumbezoeker die een kostbare
vaas omstoot óf het verhaal van de museumdirecteur, die dit voorval
aangrijpt voor publiciteit?
Een en dezelfde gebeurtenis kan verschillende verhalen opleveren.
Waarom kiest u, als schrijver, voor een bepaalde invalshoek? Hoe is
dat voor uw lezer?In deze schrijfcursus oefent u met verschillende
perspectieven én met de plot. U schrijft uw teksten thuis, aan de
hand van een opdracht. Tijdens de cursusochtenden luisteren we naar
elkaars teksten. Zo hoort u wat er boeiend is aan wat u hebt bedacht!
Twaalf cursisten met dezelfde opdracht schrijven twaalf totaal
verschillende verhalen! U zult zien dat uw schrijftechniek gaandeweg
de cursus verbetert! Enige schrijfervaring is gewenst.
ProgrammaWe besteden in deze cursus aandacht aan verschillende
perspectieven. U zult ontdekken dat het schrijven van een ik- verhaal
andere mogelijkheden en beperkingen heeft dan een zij- verhaal.
U herschrijft een tekst van een Nederlandse schrijver en ontdekt zo
dat de keuze voor een andere hoofdpersoon een heel nieuw verhaal
oplevert.
Hou houd je als schrijver de aandacht van de lezer gevangen? Hoe
helpt een plot daarbij? Of is een plot overbodig? En hoe schrijft u een
zeer kort verhaal?

Cursusprijs
€ 295,00
Inschrijven voor
11 januari 2023

Marleen Diepeveen
geeft al meer dan
vijfentwintig jaar
schrijftraining. Zij is
een van de (weinige)
gekwalificeerde
docenten schrijven in
Nederland.

Deze onderwerpen komen volop aan bod in deze cursus!

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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groningen - taal en cultuur

Geschiedenis en beroemde schrijvers van
een culturele stad

München, het ‘Athene aan de Isar’

Cursusnummer
22ZN-1G24
Docent
Drs. Michiel Hagdorn
Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Maandag en woensdag
15, 17, 22, 24 mei.
Reservedatum 31 mei.
Tijd
11.00-13.00 uur

München is een van de interessantste en mooiste steden van
Duitsland, vanwege zijn bewogen geschiedenis en uitzonderlijke
culturele rijkdom. In de 19e eeuw krijgt de stad onder koning Ludwig
I Europese allure en krijgt de bijnaam ‘Athene aan de Isar’. In het
kunstzinnige klimaat gedijt ook de literatuur: van bohèmiens tot
elitaire schrijvers.  
Als belangrijkste stad van Zuid-Duitsland beleeft München alle
(inter-)nationale historische ontwikkelingsfasen, van de laatmiddeleeuwse bloei en de (Contra-)Reformatie, de pronkzucht van
de 18e- en 19e-eeuwse koningen tot de revolutie van 1918-19, de
Weimarer Republik, het Derde Rijk en de wederopbouw. Tijdens de
nazi-dictatuur wordt de stad niet alleen door Hitler tot ‘Hauptstadt
der Bewegung’ verklaard, maar brengt ze ook de verzetsgroep ‘Die
weiße Rose’ voort. Het naoorlogse München laat de moeizame en
dikwijls onwillige verwerking van het verleden zien, en daarnaast
een ongekende culturele en economische wederopbouw. Daarin
geeft de combinatie van high-tech-industrie en landelijk-traditionele
nijverheid aan München zijn bijzondere karakter.
Vanaf de 19e eeuw steekt München in cultureel opzicht Berlijn naar
de kroon. Beroemd zijn de kunstverzamelingen in de Münchener
musea en de Residenz, maar evenzeer bloeit de literatuur.
Aangetrokken door het artistieke klimaat (en wellicht ook de
‘Biergarten’) vestigen zich talrijke schrijvers en dichters in München.
Aldus vormt zich een kleurrijke bohème, maar huisvest de stad ook
elitaire poëziekringen en individuele auteurs.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Cursusprijs
€ 102,00
Inschrijven voor
1 mei 2023

Drs. Michiel Hagdorn is
literatuurwetenschapper. Sinds 1997
doceert hij aan
meerdere instellingen,
waaronder HOVO,
Duitse literatuur,
muziek en (cultuur-)
geschiedenis.
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groningen - wiskunde

Wiskunde die je steeds terug ziet komen

Lange lijnen in de wiskunde

Cursusnummer
23WV-1G25
Docenten
Deze cursus van 7 colleges
wordt gegeven door
5 verschillende docenten.
Prof. dr. H.W. Broer (1 & 5)
Prof. dr. G. Vegter (2)
Prof. dr. C. Albers (3)
Drs. M.C. van Hoorn (4 & 7)
Prof. dr. J. Top (6)

De hedendaagse wiskunde is zeer uitgebreid. Ook in ’moderne’
wiskunde komt vaak ‘oude’ wiskunde voor, die soms al vanaf de
Grieken of Arabieren werd ontwikkeld. Bovendien kunnen nieuwe
onderwerpen zich ontwikkelen tot terugkerende thema’s.In deze
cursus gaat het om zulke terugkerende thema’s, oud of nieuw, die
telkens actueel blijken.
De cursus omvat zeven colleges over verschillende gebieden van de
wiskunde. Steeds zal worden ingegaan op de wiskunde zelf. Tegelijk
worden lange lijnen zichtbaar.
1 Hemelmechanica van Ptolemaeus tot en met chaostheorie. Mede
aanleiding is de aandacht die het prachtige planetarium van
Eise Eisinga in Franeker tegenwoordig geniet.
2 Niet-euclidische meetkunde. Aanvankelijk strijdig lijkend met de
werkelijkheid, maar essentieel gebleken voor de relativiteitstheorie.
Dus ook essentieel voor toepassingen van die theorie.
3 Beproefde statistische methoden, die toch niet algemeen bekend
zijn gebleken, om de verspreiding van corona te begrijpen.
4 Elementaire meetkunde die weliswaar op school niet meer gegeven
wordt, maar nog altijd populair is.
5 Slingerbewegingen die iets vertellen over de aarde, zoals vooral
bij de Foucault-slinger. De Groningse Nobelprijswinnaar 		
Kamerlingh Onnes besteedde in zijn proefschrift ruime aandacht
aan slingerbewegingen.
6 Getaltheorie, waaraan de Grieken al begonnen, en die nu 		
onmisbaar is.
7 De rekenvaardigheid die wij als samenleving belangrijk vinden.
Waardoor verandert het rekenen op school? Was het ‘oude’ rekenen
beter?
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Cursusvorm
Hoorcollege (7x) met
ruimte voor vragen en
discussie
Data
Dinsdag 7 maart tot
18 april, reservedatum
25 april.
Tijd
10.15-12.00 uur
Cursusprijs
€ 167,00
Inschrijven voor
21 februari 2023
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groningen - actueel

Beschouwingen over de Russische agressie in Oekraïne

Oorlog, dictatuur en menselijk
gedrag

Cursusnummer
23WV-1G26
Docenten
Prof. dr. Hans Renner en
drs. Justa Renner - van
Niekerk
Cursusvorm
Twee lezingen vanuit
persoonlijke invalshoek.
Data
Vrijdag 10 en 17 maart.
Tijd
11.00-13.30 uur

Hans Renner doet verslag van het leven in een communistische
dictatuur. Welke invloed heeft een autoritair regime op het
gedrag van mensen? En hoe gedragen zij zich onder extreme
omstandigheden? Vanuit dit perspectief behandelen wij de situatie
in Rusland en Oekraïne en maken de balans op.
Alsof er geen halve eeuw tussen ligt: er zijn opmerkelijke
overeenkomsten waar te nemen in de Russische militaire en politieke
strategie bij de inval in Tsjechoslowakije van 1968 en bij de zgn.
“Beperkte militaire operatie” van Vladimir Poetin in Oekraïne in 2022.
Maar er bestaan tevens aanzienlijke verschillen.
Wij nemen de mentaliteit en de houding van de Russen onder de loep
zowel op het thuisfront alsook op het slagveld. Het Russische geweld
zorgde voor miljoenen Oekraïense vluchtelingen. Wij verdiepen
ons in de psychologie van de vluchteling, van zijn/haar angsten
en verwachtingen. De inleider die zelf in 1968 voor de Russen naar
Nederland vluchtte, bespreekt zijn ervaringen.
Oorlog en vreemde bezetting brengen het slechtste en het beste in
mensen naar boven. De scheidslijn tussen heldendom en verraad kan
soms erg dun zijn … Welke conclusies kunnen wij verbinden aan de
strijd van de Oekraïners voor hun onafhankelijkheid en vrijheid?

Cursusprijs
€ 50,00
Inschrijven voor
24 februari 2023

Prof. dr. Hans Renner,
is emeritus hoogleraar
in Midden- en OostEuropese Geschiedenis
aan de RUG.
Drs. Justa Rennervan Niekerk verzorgt
de audiovisuele
presentatie.

De colleges worden aangevuld met historische beelden, film- en
muziekfragmenten, literatuurcitaten en ooggetuigenverslagen.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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Leeuwarden

leeuwarden - filosofie

De rechtvaardige samenleving
Cursusnummer
23WV-2F01
Docent
Drs. Edward van der Tuuk
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 26 januari t/m
6 april, 2 maart vervalt.
Reservedatum 13 april.

Het afgelopen decennium zijn we geconfronteerd met diverse crises:
de banken-crisis, de euro-crisis, de klimaat-crisis, de stikstof-crisis, de
woning-crisis, de asiel-crisis, covid, en de toeslagen-affaire, om er een
paar te noemen. Eén thema dat deze crises met elkaar verbindt is dat
van de rechtvaardige samenleving. Elke crisis maakt een discussie los
over hoe we erna alles anders gaan doen, en vooral rechtvaardiger.
Rechtvaardigheid is een waarde die (net als vrijheid) iedereen
onderschrijft; ja, is zelfs een intuïtie, die we delen met andere
primaten. In onze moderne samenleving blijkt het echter knap
ingewikkeld om overeenstemming te bereiken over wat we verstaan
onder rechtvaardigheid.
Enerzijds vinden we dat mensen vrije, autonome individuen zijn die
hun eigen keuzes in het leven maken, en dus ook verantwoordelijk
zijn voor de consequenties daarvan. Anderzijds vinden we ook
dat mensen een verplichting hebben naar hun medemens en het
algemeen belang, en dat ze omgekeerd mogen rekenen op solidariteit
als hun ongeluk hen niet aan te rekenen is als 'eigen schuld'.
Deze waarden staan echter vaak op gespannen voet met elkaar. In
hoeverre is de ongelijkheid die ontstaat door het meritocratische
beginsel (eigen verdienste) te rechtvaardigen? Moet in een
democratische rechtstaat de wil van de meerderheid centraal staan,
of de bescherming van de rechten van minderheden? En welke rol
hebben burgers, overheid en bedrijfsleven in het vormgeven van
de rechtvaardige samenleving? Dit zijn maar een paar vragen die
illustreren dat er nogal wat haken en ogen zitten aan de praktische
vertaling van ons rechtvaardigheidsgevoel.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Tijd
12.45-14.45 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
12 januari 2023

Drs. Edward van
der Tuuk studeerde
sociale filosofie aan
de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij verzorgt
vele cursussen, voor
HOVO en andere
instellingen.
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leeuwarden - geschiedenis

Zal deze nieuwe grootmacht de wereldorde
gaan bepalen?

Het nieuwe China in de 21ste eeuw

Cursusnummer
23WV-2F02
Docent
Prof. dr. Rien Segers
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

De afgelopen jaren heeft de Chinese leider Xi Jinping
duidelijk gemaakt – in woord en daad – dat China de absolute
wereldheerschappij nastreeft. Onder zijn autocratische leiding duldt
China in dit opzicht geen tegenspraak, noch binnen China zelf noch in
het buitenland. Wat betekent deze opzienbarende en zorgwekkende
ontwikkeling voor de geopolitiek, de internationale handelsstromen,
de autonomie van veel landen, inclusief die van Nederland?  
In de 21ste eeuw dreigt China het Westen én het Oosten op veel
gebieden te overvleugelen. Is dit land nu bezig zich te ontwikkelen tot
‘de’ nieuwe hegemoon? En als dat zo is, wat merken wij dan daarvan?
Dát zijn de centrale vragen van deze cursus.
Om deze actuele vragen te kunnen beantwoorden, zullen we een
overzicht geven van de misvattingen die er in het Westen over China
bestaan. Ook besteden we aandacht aan de huidige en toekomstige
identiteit van het land, zijn supersnelle economische en
technologische ontwikkeling, de situatie rondom de mensenrechten,
de alleenheerschappij van de Communistische Partij, de gevaarlijke
situatie met betrekking tot Taiwan en het even indrukwekkende als
afschrikwekkende ‘Belt and Road’ initiatief van de Chinese regering.
Tenslotte gaan we ook in op de verhouding tussen Rusland en China
tegen de achtergrond van de oorlog in de Oekraïne.
Al deze ontwikkelingen zullen afgezet worden tegen de hedendaagse
sterkte en zwakte van de Verenigde Staten en de Europese Unie.
Om kort te gaan: in deze cursus leren de deelnemers dat China niet
alleen containers naar de rest van de wereld verscheept, maar ook
zijn ideologie en ongebreidelde machtsaspiraties.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data
Maandag 30 januari t/m
27 maart, 27 februari
vervalt. Reservedatum
3 april.
Tijd
14.00-16.00 uur
Cursusprijs
€ 178,50
Inschrijven voor
16 januari 2023

Prof. dr. Rien T. Segers
is Hoogleraar em.
Bedrijfscultuur, m.n.
van China en Japan
aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij is
regelmatig voor langere
tijd gasthoogleraar in
die twee landen.
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leeuwarden - geschiedenis

Een geschiedenis tussen Oost en West

Armenië: Het land van Ararat

Cursusnummer
23WV-2F03
Docent
Dr. Nicolaas A. Kraft van
Ermel
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Het kleine Armenië trekt af en toe onze aandacht, zoals in 2020
toen er een korte oorlog uitbrak met buurland Azerbeidzjan. Ook de
lotgevallen van Armenen tijdens WO I trekken regelmatig de aandacht:
afgelopen februari erkende de Tweede Kamer nog de Armeense
genocide. Desondanks weten we maar weinig over deze Kaukasische
republiek.
Ingeklemd tussen Rusland, Georgië, Turkije, Iran en Azerbeidzjan ligt
het kleine Armenië in de bergen van de Kaukasus. Met Islamitische
én Christelijke buren ligt het op een kruispunt van culturen. Dit is
een constante uit de geschiedenis: Armenië vormt een kruispunt
tussen ‘west’ (Rome, Byzantium, Rusland) en ‘Oost’ (Perzië en diverse
islamitische rijken). De positie van Armenië bepaalde ook dat het
land in 301, als éérste, het Christendom aannam als staatsgodsdienst.
Daarin verschilt het sterk van sommige van z’n Turkse en Perzische
buren. Het heeft het land ook een bijzonder lange én complexe
geschiedenis gegeven: grenzen zijn regelmatig verschoven en de
Armenen zijn verspreid geraakt over een grote diaspora die zich
uitstrekt van Europa tot Iran (en inmiddels óók de Nieuwe Wereld).

Data
Dinsdag 31 januari t/m
11 april, 28 februari vervalt.
Reservedatum 18 april.
Tijd
11.00-13.00 uur
Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
17 januari 2023
Opmerking
Deze cursus wordt in
hybride vorm aangeboden.

Alleen door de geschiedenis van het land te doorlopen ‘van nul tot nu’
kunnen we het huidige Armenië beter begrijpen. En passant worden
diverse prangende vragen beantwoord: Waarom is Armenië ‘s werelds
oudste Christelijke land en waarom verschilt het Armeense geloof
van andere vormen van Christendom? Hoe kan het dat het land lange
tijd niet op de kaart heeft gestaan? Waarom werden Armenen in 1915
slachtoffer van een van de eerste genocides van de twintigste eeuw?
Hoe werd het land uiteindelijk deel van de Sovjet-Unie? Waarom
staan Armenië en buurland Azerbeidzjan elkaar naar het leven?

Dr. Nicolaas A. Kraft
van Ermel is historicus,
gespecialiseerd
in contemporaine
geschiedenis van
Rusland, Oekraïne en
Polen.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

De schilderlevens van Lucian Freud,
David Hockney en Chuck Close

Cursusnummer
23WV-2F04
Docent
Drs. Johan Holtrop
Cursusvorm
Hoorcollege (3x)
Data
Vrijdag 10, 17 en 24 maart.
Tijd
14.00-16.15 uur
Cursusprijs
€ 80,00

Deze drie, nu beroemde, schilders kozen bewust, tegen de heersende
trend in, voor de figuratie. Hun imponerende oeuvres kunnen ons
daarom veel vertellen over het eigentijdse figuratieve schilderen.
Hoe reageerden zij op de ontwikkelingen in de kunst tijdens hun
lange schilderlevens zoals het postmodernisme vanaf de jaren tachtig
wanneer kunstenaars weer putten uit de kunstgeschiedenis.
Hockney is vooral bekend om zijn fel gekleurde landschappen en
portretten en zijn experimenten met de fotografie en het tekenen
en schilderen op de Ipad. De verdienste van Freud is dat hij het
‘traditionele’ naakt en het portret weer tot het brandpunt van de
publieke belangstelling wist te maken door zijn modellen langdurig
te observeren. Chuck Close is iemand die meer conceptueel werkt.
Hij schildert uitsluitend gefotografeerde portretten. Daarmee loste
hij het probleem op hoe een moderne schilder in de jaren zeventig
figuratief kon schilderen. Dit ontwikkelde hij daarna verder tot zijn
kolossale ‘heads’ die bestaan uit grote felgekleurde pixels.
We bespreken hoe het drietal reageert op de ontwikkelingen van de
eigen tijd en die in de kunst, waarmee essentiële aspecten van het
moderne figuratieve schilderen worden aangeroerd. Een rode draad
is hoe hun carrières zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld. We
zien dus ook drie lange schilderlevens, waarin we veel aspecten van
hun leven en werk van dichtbij kunnen zien.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Inschrijven voor
24 februari 2023

Drs. Johan Holtrop
is kunsthistoricus
en werkt als docent
voor verschillende
instellingen waaronder
HOVO NoordNederland.
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leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Voorbeelden van symboliek in de Westerse
kunsttraditie

Kijken naar kunst, deel II

Cursusnummer
23WV-2F05
Docent
Drs. Loes Rotshuizen
Cursusvorm
Hoorcollege (4x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Maandag 6 t/m 27 maart.
Reservedatum 3 april.
Tijd
15.00-17.00 uur
Cursusprijs
€ 102,00

In vervolg op het eerste deel van de cursus ‘Kijken naar kunst’
behandelen we in het tweede deel de iconografie oftewel de
thematiek in de beeldende kunst. De voorbeelden komen uit de
westerse kunsttraditie. De cursus is ook te volgen, als u het eerste
gedeelte heeft gemist.
In vier colleges komen voorbeelden van veel voorkomende
thema’s binnen de kunstgeschiedenis aan de orde. Zo bouwt u
aan de ‘gereedschapskist’, de terminologie, die u helpt de Westerse
beeldende kunsttraditie beter te begrijpen. Achter die schilderijen en
sculpturen gaan namelijk interessante verhalen schuil. In de colleges
houden we een zekere chronologie aan en grijpen daarbij zo nu en
dan terug op het tweede deel van het handboek van Ad de Visser,
getiteld ‘Hardop kijken met Voetnoten’. Dit boek is overigens niet
verplicht.
De volgende thema's komen onder meer aan de orde: Vroegchristelijke en middeleeuwse symboliek- De 15de eeuw in
Vlaanderen en Italië- De klassieke traditie in de 16de eeuw- Allegorie
en emblematiek in de 17de eeuw

Inschrijven voor
20 februari 2023

Drs. Loes Rotshuizen
studeerde kunstgeschiedenis in
Amsterdam (VU) en
Parijs (Sorbonne). Zij
doceerde kunst- en
cultuurgeschiedenis
aan de NHL Hogeschool
in Leeuwarden.

Binnen de thema's wordt ook gekeken naar latere voorbeelden.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

Een ontmoeting van muziek en beeldende kunst

Tien eeuwen kunst in klank en beeld

Cursusnummer
23WV-2F06
Docenten
Drs. Gert Visser en
Gert Riemersma
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Beeldende kunst geïllustreerd door muziek ….. Muziek begeleid
met bijpassende beelden. Een weloverwogen keuze van beeld- en
muziekvoorbeelden en verrassende klankbeeldcombinaties voert je
op een onverwachte en ongedachte wijze binnen in de geschiedenis
van muziek en beeldende kunst door de eeuwen heen. Kortom: heel
wat moois voor oog en oor.
De Kerk was in de Middeleeuwen een plek van vroomheid en
verering (Madonna met kind, het gezongen Ave Maria) maar ook van
prediking van hel en verdoemenis: het laatste oordeel in schilderijen,
het Dies Irae in Gregoriaanse zang. Toenemende kritiek op de Kerk
luidde nieuwe perioden in op het terrein van cultuur en religie.
Met trefwoorden als ‘Effect’ (theatrale pracht en praal) en ‘Affect’
(uitdrukken van emoties) wordt de periode 1600-1750 beschreven.
Vanaf 1750 ontwikkelt zich het Neoclassicisme (beeldende kunst
en bouwkunst). De Weense klassieken (Haydn, Mozart, Beethoven)
vormen het hart van deze muziekperiode. Daarna volgt de
Romantiek: persoonlijke beleving, eigen emotie en overweldigende
natuur.Vervolgens behandelen we het realisme (weergeven van de
werkelijkheid), het impressionisme (het weergeven van indrukken) en
het expressionisme (het vervormend weergeven).
De reactie van kunst en muziek op de dood- en verderf zaaiende
wereldoorlogen vormt de rode draad van de laatste colleges: het moet
anders!

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data
Donderdag 2 februari t/m
30 maart, 2 maart vervalt.
Reservedatum 6 april.
Tijd
14.00-16.00 uur
Cursusprijs
€ 178,50
Inschrijven voor
19 januari 2023

Drs. Gert Visser was
psycholoog bij de
RU Groningen.
Gert Riemersma
was docent in het
middelbaar (beroeps)
onderwijs in de vakken
beeldende vorming en
kunstgeschiedenis.
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leeuwarden - kunst- en cultuurgeschiedenis

De transformatie van Parijs
Cursusnummer
23WV-2F07
Docent
Drs. Johan Holtrop
Cursusvorm
Hoorcollege (4x).
Data
Vrijdag 21 april t/m
19 mei, 5 mei vervalt.
Reservedatum 26 mei.
Tijd
14.00-16.15 uur
Cursusprijs
€ 102,00
Het stadsbeeld van Parijs is wereldberoemd. Vermaard zijn de lange
boulevards met uniforme bebouwing die uitlopen in stervormige
knooppunten. Deze boulevards zijn het resultaat van een immense
stadsvernieuwing die begint tijdens het Tweede Keizerrijk van LouisNapoleon onder de leiding van Eugène Haussmann, de prefect van de
Seine.
In deze periode werd de stad sterk uitgebreid en zien we voor het
eerst het openlijk toepassen van ijzer in stations en markthallen. Het
nieuwe Parijs is ook een sterke impuls voor het ‘moderne leven’ en
had een enorme aantrekkingskracht op kunstenaars. Door de recente
fotografie konden burgers nu voor het eerst hun stad op een nieuwe
manier zien en deze fotografische blik was ook voor de moderne
schilders een inspiratiebron.
We analyseren de transformatie van Parijs tegen de achtergrond van
de historische ontwikkelingen, de bouwpolitiek en ontwikkelingen
in de architectuur. Daarbij bestuderen we een aantal nieuwe wijken
die onder Haussmann zijn gerealiseerd, zoals het quartier de l’Opéra,
het Europa-district en het nieuwe Louvre. Uit recent onderzoek
blijkt dat veel kunstenaars hier woonden en werkten en dat biedt
nieuwe gezichtspunten op hun werk en op de stad. Daarom kijken
we ook naar een aantal stadsgezichten van schilders zoals Monet en
Caillebotte. In dit college ontdekt u waarom Parijs er uit ziet zoals
het nu is. Het college wordt ondersteund met bijzonder historisch
fotomateriaal.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Inschrijven voor
7 april 2023

Drs. Johan Holtrop
is kunsthistoricus
en werkt als docent
voor verschillende
instellingen waaronder
HOVO NoordNederland.
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leeuwarden - mens en maatschappij

Mensen en hun gedrag

Hedendaagse psychologie

Cursusnummer
23WV-2F08
Docent
Drs. Agnes Schilder
Cursusvorm
Hoorcollege (4x).
Data
Maandag 23 februari,
9 maart, 16 maart en
30 maart.
Tijd
10.15-12.00 uur
Cursusprijs
€ 102,00

Psychologie is overal om ons heen. Veel woorden uit de psychologie
zijn in ons dagelijks spraakgebruik opgenomen: we praten over
motivatie, persoonlijkheid, bewustzijn, trauma…. Maar zoals de
wereld om ons heen verandert, zo veranderen ook de ideeën en visies
in de psychologie.
Binnen de psychologie zijn er allerlei ideeën en opvattingen over de
mens en zijn gedrag. Die verschillende denkbeelden hebben geleid
tot theorieën, elk met een eigen taal: het jargon van de psychologie.
Veel van die woorden zijn geleidelijk het Nederlandse taalgebruik in
geslopen en worden daar nog steeds volop gebruikt. Soms krijgen ze
daar een heel eigen betekenis en raken ze los van de theorie waaruit
ze afkomstig zijn.
In deze serie van vier lessen staan we stil bij een aantal theorieën en
zienswijzen die bepalend zijn (geweest) voor hoe we nu denken over
mensen en hun gedrag. Recente inzichten en onderzoeksresultaten
geven veel stof tot nadenken en nodigen ons uit om kritisch te kijken
naar gangbare ideeën over mensen, hoe we denken, wat we ervaren
en hoe we ons gedragen. In deze serie bespreken we oude, zeer
bekende en ook nieuwe theorieën over alledaagse fenomenen zoals
denken, dromen, motivatie, persoonlijkheid.

Inschrijven voor
9 maart 2023

Drs. Agnes Schilder is
toegepast psycholoog,
spreker, trainer en
coach. Ze is als docentonderzoeker verbonden
aan NHLStenden in
Leeuwarden en aan de
Hanzehogeschool in
Groningen.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen, ongeacht voorkennis, die
geïnteresseerd is in mensen en hun gedrag.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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leeuwarden - natuurwetenschap

De aardwetenschappelijke ontdekking van
onze wereld

Van oerknal tot antropoceen

Cursusnummer
23WV-2F09
Docent
Dr. Tom J.A. Reijers
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Vanaf het begin heeft de zich ontwikkelende mens de wereld om zich
heen gebruikt en geprobeerd deze te begrijpen. Wij bezien in deze
cursus hoe de mens de lithosfeer, hydrosfeer, biosfeer, en atmosfeer
heeft onderzocht en gebruikt. Een speurtocht naar wat we met onze
aarde hebben gedaan en een oefening in nederigheid.
Na een overzicht van hoe de mens de dode en de levende aarde
verkende, bestudeerde en beïnvloedde kijken we eerst naar die aarde
zelf, met de in platen verdeelde en bewegende aardkorst. Schiereiland
Europa werd uit zulke platen gevormd. Daarna is er de aandacht voor
het water in de ‘hydrosfeer’, door verdamping en neerslag in een
voortdurende kringloop. Onder de juiste klimaatomstandigheden
verandert water in eeuwig ijs dat door warmte ook snel afsmelt. De
aarde is ten slotte omringd door de ‘atmosfeer’, met haar variaties in
weer en klimaat.
Op de ‘dode’ aarde ontstond leven dat evolueerde in talloze variaties
die samen de ‘biosfeer’ vormen. Soms stierf het leven geologisch
massaal en ‘plotseling’ door catastrofes. Vaker veranderde en stierf
het geleidelijk. Afgestorven harde lichaamsdelen konden fossiliseren,
week lichaamsweefsel veranderde in vloeibare of gasvormige aardolie
of aardgas, dat later door de mens werd gewonnen en gebruikt als
energiebron.
De technisch-wetenschappelijke revolutie bracht de aarde in het
antropoceen en veranderde de aarde in een antropocentrische wereld.
Wat hebben wij daarmee gedaan en hoe moet het verder?

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data
Dinsdag 18 januari
t/m 22 februari 2023,
reservedatum 1 maart.
Tijd
13.30-16.00 uur
Cursusprijs
€ 145,00
Inschrijven voor
4 januari 2023

Dr. Tom J.A. Reijers was
exploratie-geoloog voor
Shell.
Hij geeft tegenwoordig
HOVO-cursussen
en gastlessen op
middelbare scholen.
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leeuwarden - taal en cultuur

Een heldendicht en zijn geschiedenis

Vergilius, de grootste Latijnse
dichter en zijn Aeneïs

Cursusnummer
23WV-2F10
Docent
Dr. Henk Schoonhoven
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 25 januari t/m
22 maart, 1 maart vervalt.
Reservedatum 29 maart.
Tijd
14.00-16.15 uur
Cursusprijs
€ 178,50

Publius Vergilius Maro (70-19 v.Chr.) wordt algemeen beschouwd
als de grootste Romeinse dichter. Bij zijn onverwachte dood liet
Vergilius een (nagenoeg voltooid) epos na, de Aeneïs, dat gaat over
de Trojaanse held Aeneas die na de verwoesting van zijn vaderstad
Troje en vele avontuurlijke zwerftochten uiteindelijk in Italië zijn
lotsbestemming vindt. Hij wordt de stamvader van de Romeinen.
Dit heldendicht heeft niet alleen een geweldige invloed gehad op
de Romeinse literatuur zelf, maar ook op kunst en literatuur van de
Middeleeuwen en de Renaissance. Ook in de latere Europese cultuur
vinden we vele echo’s ervan in literatuur, in de beeldende kunst en in
de muziek. Ook onze Vondel modelleerde zijn Vosmaer naar de spion
en verrader Sinon in het tweede boek van de Aeneïs waarin de list
met het houten paard dramatisch wordt geschilderd.
Van de in totaal twaalf ‘boeken’ (‘hoofdstukken’) zijn vooral het
tweede boek (de val van Troje), het vierde (Dido) en het zesde boek
(de afdaling in de Onderwereld) altijd ‘populair’ geweest, maar
daarbij wordt onderschat hoezeer de overige boeken elk voor zich een
dramatische kern bevatten die door Vergilius op meesterlijke wijze
wordt uitgewerkt. We zullen dus de Aeneïs in deze cursus integraal
lezen (uiteraard in Nederlandse vertaling). Daartoe leest u thuis
steeds een gedeelte, dat op college zal worden toegelicht (ook in
beeld) en besproken.
meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Inschrijven voor
11 januari 2023

Dr. Henk Schoonhoven
was universitair docent
Griekse en Latijnse Taal
en Cultuur aan
de Rijksuniversiteit
Groningen.
Hij verzorgt al vele
jaren cursussen voor
HOVO.
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leeuwarden - taal en cultuur

Filosoferen over taal vanuit een ander perspectief

Schoonheid en magie van
de Finoegrische talen

Cursusnummer
23WV-2F11
Docent
Prof. dr. Cornelius
Hasselblatt
Cursusvorm
Hoorcollege (6x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Vrijdag 10 maart t/m
21 april, 7 april vervalt.
Tijd
11.00-13.00 uur

Jacob Grimm, de beroemde taalkundige en sprookjesverzamelaar,
noemde Fins een van de mooiste talen ter wereld met een perfecte
vorm. Fins en daarmee verwante talen verschillen inderdaad
fundamenteel van onze Indoeuropese talen. En dat roept boeiende
vragen op over taalontwikkeling, taalcontacten en de invloed van
taal op het denken.

Cursusprijs
€ 145,00
Inschrijven voor
23 februari 2023

In deze hoorcolleges worden vele kanten van het onderwerp taal
besproken. Het bestaande taalonderzoek gaat meestal over onze
Indoeuropese talen. Daarom komen hier juist veel voorbeelden uit
de Finoegrische taalfamilie voor, om u net als Grimm kennis te laten
maken met de schoonheid van o.a. het Fins en uw visie te verdiepen.
We zullen bekijken hoe talen ontstaan en hoe ze zich ontwikkelen,
enerzijds door interne oorzaken, anderzijds door taalcontacten. Een
bekende kwestie is bijvoorbeeld dat we woorden uit andere talen
overnemen. Waarom gebeurt dat? En 'verloedert' een taal daardoor?
Een andere basale vraag is of taal uniek is voor de mens. Voor een
antwoord zullen we mede naar dierentalen kijken. Ook onderzoeken
we of taal ons denken bepaalt. Denken Finnen en Esten anders
dan Nederlanders? Als achtergrond komen stukjes historische
en vergelijkende taalkunde ter sprake. De cursisten worden
aangemoedigd ook hun eigen taalkennis en -achtergrond in te
brengen.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Prof. dr. Cornelius
Hasselblatt was
hoogleraar Finoegrische
talen en culturen aan
de Rijksuniversiteit
Groningen.
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leeuwarden - actueel

Beschouwingen over de Russische agressie in Oekraïne

Oorlog, dictatuur en menselijk
gedrag

Cursusnummer
23WV-2F12
Docenten
Prof. dr. Hans Renner en
drs. Justa Renner - van
Niekerk
Cursusvorm
Twee lezingen vanuit
persoonlijke invalshoek.
Data
Woensdag 8 en 15 maart.
Tijd
11.00-13.30 uur

Hans Renner doet verslag van het leven in een communistische
dictatuur. Welke invloed heeft een autoritair regime op het
gedrag van mensen? En hoe gedragen zij zich onder extreme
omstandigheden? Vanuit dit perspectief behandelen wij de situatie
in Rusland en Oekraïne en maken de balans op.
Alsof er geen halve eeuw tussen ligt: er zijn opmerkelijke
overeenkomsten waar te nemen in de Russische militaire en politieke
strategie bij de inval in Tsjechoslowakije van 1968 en bij de zgn.
“Beperkte militaire operatie” van Vladimir Poetin in Oekraïne in 2022.
Maar er bestaan tevens aanzienlijke verschillen.
Wij nemen de mentaliteit en de houding van de Russen onder de loep
zowel op het thuisfront alsook op het slagveld. Het Russische geweld
zorgde voor miljoenen Oekraïense vluchtelingen. Wij verdiepen
ons in de psychologie van de vluchteling, van zijn/haar angsten
en verwachtingen. De inleider die zelf in 1968 voor de Russen naar
Nederland vluchtte, bespreekt zijn ervaringen.
Oorlog en vreemde bezetting brengen het slechtste en het beste in
mensen naar boven. De scheidslijn tussen heldendom en verraad kan
soms erg dun zijn … Welke conclusies kunnen wij verbinden aan de
strijd van de Oekraïners voor hun onafhankelijkheid en vrijheid?

Cursusprijs
€ 50,00
Inschrijven voor
22 februari 2023

Prof. dr. Hans Renner,
is emeritus hoogleraar
in Midden- en OostEuropese Geschiedenis
aan de RUG.
Drs. Justa Rennervan Niekerk verzorgt
de audiovisuele
presentatie.

De colleges worden aangevuld met historische beelden, film- en
muziekfragmenten, literatuurcitaten en ooggetuigenverslagen.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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Assen

assen - filosofie

Over genieten, zelfontplooiing, zingeving en liefde

Perspectieven op geluk

Cursusnummer
23WV-3D01
Docent
Drs. Edward van der Tuuk
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Woensdag 1 februari t/m
12 april, 1 maart vervalt.
Reservedatum 19 april.
Tijd
10.30-12.30 uur

Volgens het World Happiness Report 2022 staat het bruto nationaal
geluk van de Nederlanders in de top 5. Toch krijgt bijna een kwart
van de volwassenen ooit in hun leven te maken met een burn-out
of depressie en stijgt het gebruik van anti-depressiva al jaren. Hoe
rijmen we dit? En wat is geluk eigenlijk?
Gedurende de 20e eeuw heeft de psychiatrie zich ontwikkeld tot een
klinische wetenschap die zich vooral richt op de pathologische kanten
van de menselijke psyche en het reduceren van psychisch leed.
De afgelopen decennia zien we echter een toenemende aandacht
voor de rol van betekenis- en zingeving in het psychisch welzijn van
mens en samenleving.
De klacht-gerichte psychiatrie wordt steeds meer aangevuld met
oplossingsgerichte benaderingen, zoals de positieve psychologie,
mindfulness, acceptance and commitment theory (ACT), en zelfdeterminatie-theorie (ZDT), die zich minder richten op gebreken, en
meer op waarden en kwaliteiten. Ook wordt het functioneren van
het individu meer geplaatst in de context van zijn leven met anderen
binnen een omgeving waaraan hij deels zijn waarden en identiteit
ontleent. En zo vullen inzichten vanuit de psychologie en
de levensfilosofie elkaar steeds meer aan.
In tien colleges zullen we het thema geluk onderzoeken vanuit
filosofische en psychologische invalshoeken.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Cursusprijs
€ 232,00
Inschrijven voor
19 januari 2023

Drs. Edward van
der Tuuk studeerde
sociale filosofie aan
de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij verzorgt
vele cursussen, voor
HOVO en andere
instellingen.
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assen - geschiedenis

Van Rjoerik tot Poetin:
de Isolementsgeschiedenis van
Rusland

Cursusnummer
23WV-3D02
Docent
Prof. dr. J.S.A.M. van
Koningsbrugge
Cursusvorm
Hoorcollege (10x) met
ruimte voor vragen en
discussie.

Rusland is voortdurend in het nieuws. Dat is een eufemisme gezien
de oorlog in Oekraïne. Maar wat weten we eigenlijk van de Russische
geschiedenis? Rusland heeft zich in de loop der eeuwen in een
isolement ontwikkeld. Dit heeft tot op de dag van vandaag grote
gevolgen voor de relaties met het Westen. In deze cursus wordt
de geschiedenis vanuit Russisch perspectief geanalyseerd waarbij
voortdurend een verband wordt gelegd met de huidige WestersRussische crisis.
Bij Rusland wordt vaak gedacht aan Vladimir Poetin. De oorlog in
Oekraïne wordt niet voor niets Poetins oorlog genoemd. Dat is niet
onlogisch aangezien hij al meer dan twintig jaar fungeert als het
Russisch boegbeeld. Maar Poetin zelf haakt voortdurend aan bij de
Russische geschiedenis om beleidsmatige argumentatie kracht bij
te zetten. In de Russische geschiedenis zijn verrassende patronen
zichtbaar: periodes van isolement werden altijd afgewisseld met
decennia van samenwerking met het Westen.
Maar was dat verschil zo groot? Of bleef Rusland in feite hetzelfde
maar veranderden alleen de uiterlijkheden? De verschrikkingen
in Oekraïne nopen tot een diepgaande analyse van de Russische
geschiedenis. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En waarom zijn
het Westen en Rusland vandaag de dag zo van elkaar vervreemd
geraakt?

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Data en tijd
De data en het tijdstip van
deze cursus waren op het
moment van publicatie nog
niet bekend. Zie hiervoor
de nadere informatie op de
website.
Cursusprijs
€ 232,00

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans)
van Koningsbrugge
is hoogleraar met
als specialisatie de
Russische geschiedenis
en politiek.
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assen - geschiedenis

Vanaf de stichting tot en met keizer Augustus

Geschiedenis en cultuur van
het oude Griekenland

Cursusnummer
23WV-3D03
Docent
Dr. Henk Schoonhoven
Cursusvorm
Hoorcollege (8x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Donderdag 26 januari t/m
23 maart, 2 maart vervalt.
Reservedatum 30 maart.

De Europese cultuur is niet te begrijpen zonder kennis van haar
achtergronden en wortels in de beschavingen van Griekenland en
Rome. De Griekse beschaving beleefde haar hoogtepunt in het 5e
en 4e eeuwse Athene, maar al eerder zorgden dichters als Homerus
en de archaïsche lyrici (o.a. de dichteres Sappho) voor onuitwisbare
sporen. In de beeldende kunsten (vazen, tempels, sculpturen etc.)
bewonderen we nog steeds expressievormen die ons zeer vertrouwd
aandoen maar waarvan de ‘revolutionaire’ vorm pas goed opvalt als
we die vergelijken met de omringende culturen van Mesopotamië,
Egypte e.d. En om nog maar niet te spreken van de filosofie.
De grote denkers van Griekenland, de grote schrijvers van tragedies
en komedies hebben een geweldige invloed gehad op de Europese
kunst en cultuur dank zij de Romeinen die hierbij als bemiddelaars
zijn opgetreden. De organisatie van het Romeinse Rijk waarborgde dit
doorgeven van de Griekse culturele waarden via de Middeleeuwen
en de Renaissance tot in onze tijd. Motieven in schilderkunst, muziek,
beeldende kunsten etc. zijn niet te begrijpen zonder kennis van deze
achtergronden.
Er wordt uitvoerig stilgestaan bij de politieke en culturele
ontwikkelingsgang van het oude Griekenland. Met PowerPointpresentaties wordt dit ook visueel belicht.
Voor deze cursus wordt van de deelnemers beslist geen (voor)kennis
van klassieke talen of antieke cultuur gevraagd. Alle fragmenten uit
de literatuur worden in een moderne en merendeels Nederlandse
vertaling gegeven.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl

Tijd
14.00-16.15 uur
Cursusprijs
€ 178,50
Inschrijven voor
12 januari 2023

Dr. Henk Schoonhoven
was universitair docent
Griekse en Latijnse Taal
en Cultuur aan
de Rijksuniversiteit
Groningen.
Hij verzorgt al vele
jaren cursussen voor
HOVO.
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assen - muziek en theater

Actief muziek beluisteren
Cursusnummer
23WV-3D04
Docent
Jan kruimink
Cursusvorm
Werkcollege (5x) met
ruimte voor vragen en
discussie.
Data
Dinsdag 7 februari t/m 14
maart, 28 februari vervalt.
Resevedatum 21 maart.

Menigeen hoort wel eens muziek op radio of televisie die herinnert
aan een feest, een ontmoeting, een vakantie of een andere
gebeurtenis uit het verleden. Die activiteit is in het geheugen
verbonden geraakt aan de muziek die er toen klonk; anders gezegd,
de activiteit en de beleving versterken het luisteren. Met dit
uitgangspunt is deze cursus opgezet.

Tijd
10.00-12.00 uur
Cursusprijs
€ 123,50
Inschrijven voor
15 februari 2023

Er wordt naar muziek geluisterd, terwijl er een activiteit gedaan
wordt in de vorm van kaartjes leggen, een steen doorgeven, iets
opschrijven of tekenen, maat tikken, turven, een quiz, enz.
De activiteiten zorgen ervoor dat er scherper wordt geluisterd.
Tegelijkertijd zijn de activiteiten gericht op het vergroten van de
kennis en vaardigheden van maat, ritme, toonhoogte, instrumenten,
structuur, betekenis en sfeer van muziek (algemene muziekleer). Alles
speelt zich af in een ongedwongen en ontspannen sfeer. Voorkennis is
niet nodig.
De muziek die wordt beluisterd is van alle tijden, van Janequin en
Beethoven tot en met Kraftwerk en Queen. Het is een kennismaking
met onbekende muziek en een verdieping van bekende muziek.
Programmamuziek – muziek met een verhaal of een beeld – heeft de
overhand. Er is een grote voorraad aan luistervoorbeelden, waaruit de
deelnemers ook zelf keuzes kunnen aangeven.

Jan Kruimink
deed de opleiding
Schoolmuziek B en de
dirigentenopleiding.
Hij was 38 jaar docent
muzikale vorming
aan de NHL Stenden
hogeschool.

Deze cursus heeft een andere opzet dan de gebruikelijke HOVO cursus
en vraagt een meer actieve deelname.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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assen - Actueel

Beschouwingen over de Russische agressie in Oekraïne

Oorlog, dictatuur en menselijk
gedrag

Cursusnummer
23WV-3D05
Docenten
Prof. dr. Hans Renner en
drs. Justa Renner - van
Niekerk
Cursusvorm
Twee lezingen vanuit
persoonlijke invalshoek.
Data
Donderdag 9 en 16 maart.
Tijd
11.00-13.30 uur

Hans Renner doet verslag van het leven in een communistische
dictatuur. Welke invloed heeft een autoritair regime op het
gedrag van mensen? En hoe gedragen zij zich onder extreme
omstandigheden? Vanuit dit perspectief behandelen wij de situatie
in Rusland en Oekraïne en maken de balans op.
Alsof er geen halve eeuw tussen ligt: er zijn opmerkelijke
overeenkomsten waar te nemen in de Russische militaire en politieke
strategie bij de inval in Tsjechoslowakije van 1968 en bij de zgn.
“Beperkte militaire operatie” van Vladimir Poetin in Oekraïne in 2022.
Maar er bestaan tevens aanzienlijke verschillen.
Wij nemen de mentaliteit en de houding van de Russen onder de loep
zowel op het thuisfront alsook op het slagveld. Het Russische geweld
zorgde voor miljoenen Oekraïense vluchtelingen. Wij verdiepen
ons in de psychologie van de vluchteling, van zijn/haar angsten
en verwachtingen. De inleider die zelf in 1968 voor de Russen naar
Nederland vluchtte, bespreekt zijn ervaringen.
Oorlog en vreemde bezetting brengen het slechtste en het beste in
mensen naar boven. De scheidslijn tussen heldendom en verraad kan
soms erg dun zijn … Welke conclusies kunnen wij verbinden aan de
strijd van de Oekraïners voor hun onafhankelijkheid en vrijheid?

Cursusprijs
€ 50,00
Inschrijven voor
23 februari 2023

Prof. dr. Hans Renner,
is emeritus hoogleraar
in Midden- en OostEuropese Geschiedenis
aan de RUG.
Drs. Justa Rennervan Niekerk verzorgt
de audiovisuele
presentatie.

De colleges worden aangevuld met historische beelden, film- en
muziekfragmenten, literatuurcitaten en ooggetuigenverslagen.

meer informatie over deze cursus vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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Inschrijfprocedure en algemene voorwaarden

Inschrijving

U schrijft zich in via de website
www.hovonoordnederland.nl.
Na het aanmaken van een eigen account kunt u zich
inschrijven voor de cursus(sen) van uw keuze.
Na uw inschrijving ontvangt u per mail een
bevestiging van uw inschrijving en de factuur.
Via uw eigen account heeft u inzage in alle
informatie betreffende uw cursus.

Cursuskosten

De cursusprijs, en de eventuele kosten van
het cursusmateriaal, staan vermeld bij de
desbetreffende cursus.
Met de inschrijving voor de cursus gaat u een
betalingsverplichting aan. De factuur ontvangt
u meteen bij uw inschrijving. U kunt het bedrag
voldoen door via IDeal te betalen of door
overmaking van het bedrag, onder vermelding van
het factuurnummer, vóór de op de factuur vermelde
uiterste betaaldatum.

Wachtlijst

Bij elke cursus staat een uiterste inschrijfdatum.
Deze datum is de peil-datum waarop wordt bepaald
of een cursus, gezien het aantal inschrijvingen, door
kan gaan.
Het gebeurt regelmatig dat een cursus al ruim voor
de uiterste inschrijfdatum vol zit. U kunt zich
dan laten plaatsen op de wachtlijst. U ontvangt
bericht als er een plaats vrijkomt. Als ook de
wachtlijst vol zit, kunt u zich niet meer aanmelden.

Annulering

U kunt een cursus annuleren tot de in de cursusgids
vermelde uiterste inschrijfdatum. Er worden dan wel
administratiekosten (€ 15,-) in rekening gebracht.
Het eventueel al betaalde cursusgeld (minus de
administratiekosten) wordt dan aan u terugbetaald.
Bij een annulering binnen twee weken voor aanvang
van de cursus wordt 50% van de cursusprijs bij u in
rekening gebracht.

Vanaf de dag voor aanvang van de cursus is
annuleren niet meer mogelijk.
Annuleren kan alléén schriftelijk, via de mail of per
brief, onder vermelding van uw eigen gegevens en
de titel en code van de cursus.

Annulering door HOVO Noord-Nederland

Als een cursus door onvoldoende aanmeldingen,
ziekte van de docent of andere omstandigheden niet
door kan gaan of niet in de aangekondigde vorm kan
worden gegeven, dan laten wij u dat zo snel mogelijk
weten.
U krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld z.s.m.
volledig teruggestort.

Korting op de cursusprijs

Indien nodig kunt u van het Steunfonds HOVO
Noord-Nederland een korting op het cursusgeld
krijgen voor één cursus per programma. Er is geen
korting mogelijk op het cursusmateriaal. Bij een
bruto gezinsinkomen lager dan € 19.000,-per jaar is
een korting mogelijk van 40% op de in de studiegids
genoemde cursusprijs. Bij uw kortingsaanvraag
dient u een financieel bewijsstuk waaruit uw
jaarinkomen is af te leiden, mee te sturen.
De schriftelijke aanvraag voor de korting, met
bewijsstuk, dient voor de uiterste inschrijfdatum bij
ons aanwezig te zijn. Het kortingsbedrag ter hoogte
van 40% van het door u vooruitbetaalde cursusgeld
wordt dan aan u overgemaakt.

Aansprakelijkheid

De in de studiegids vermelde gegevens kunnen aan
wijzigingen onderhevig zijn zonder dat het bestuur
van HOVO Noord-Nederland hiervoor aansprakelijk
gesteld kan worden. HOVO Noord-Nederland kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan
personen en/of eigendommen, noch voor vermissing
van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan
ook ontstaan voor, tijdens en na de door
HOVO Noord-Nederland georganiseerde activiteiten.

meer informatie over inschrijven vindt u op www.hovonoordnederland.nl
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Bezoekadres
Oude Boteringestraat 34
9712 GK Groningen
kamer 0014
Postadres
Postbus 72
9700 AB Groningen
Telefoon: (050) 363 65 97
E-mail: hovo@rug.nl
Rek.nr. NL20 RABO 0122848934
www.hovonoordnederland.nl

